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auszuführen, nicht ihre Refultate, welche nur blinde Meinungen ſtiften, ſondern die Un— 

terſuchungen ſelbſt in ibrem ganzen Umfange vortragen". — Niebuhr. 

Auden Del. 

— — — — — 

Chriſtiania. 

Chr. Tonsbergs Forlag. 

Trykt af H. I. Sørum. 

1855. 



, —* * 

9 * 
La 273 —— NG i ENE ——— * bg ØRE, — — 

LAG? PE — ing PAY — ER — —— Ki EL ov BRT , ag PER , — —D —— ye — 

ar Å i t 
TE 

ar Å 

LE 189 dur fr 

| — kg dig al 

* ——— 3 

TR Ne å Fres 
' Ku EE is å då på AK ) 

2 Kg — — 
* , ode Pa å AF 4 v 

* Vag h Cd f i — 



FSortale. 

Ver at udgive nærværende Bind af „det norſte Folks Hiſtorie“, 

hyilfet, bet trebie i Næffen, udgjør Verkets anden Deel, ſtylder jeg at 
underrette mine Læfere om, at Aarfagen, hvorfor det faa feent er ble 

vet fluttet, er en Sygdom, der i fængere Tid hindrede mig fra at ude 

arbejde de fidfte Ark. 

Denne Deel omfatter, føm bet i Dverffriften S. I er anført, 

Førtællingens femte Affnit, eller Selvftændighedstiden indtil Kirfefor- 

fatningens Drganifation og Tronftrivighedernes Begyndelfe. Man 
indfeer [ettelig, at dette „indtil iffe er at tage aldeles bogftaveligt, 
thi i faa Fald vilde man vanffelig funde paavife nogen af De ældre 

Kongers Negjering, Der var ganffe fri for Tronftridigheder; og lange 

varige Fejder mellem de famtidige Konger felv bavde allerede, fom 
man veed, nu og Da fundet Sted førend Kirfeforfatningen blev fulde 

ftændigt organiferet ved Erfeftolens og Domfayitlernes Oprettelje. Men 

disſe Fejder grebe, ſom det nedenfor paa fit Sted vifes, enten flet ikke eller 
fun faare lidet ind i Folfelivet, og bavde ingen fynderlig Indflydelſe 

paa Nationens Belvære i ACmindelighed. De førtes fun mellem Kone 
gerne felv og Deres nærmefte Omgivelfer, eller overhoved fun i Same 

fundslivets hojeſte Kredfe, og havde intet at betyde imod ve Krige, der 
opftode efter Birfebeinernes og Sverres Fremtræden, da det hele Folk, 

lige til be laveſte Klasfer, ſplittedes i fiendtlige Partier, og Statsfor- 

fatningen vyftebes til fit inderfte. Det er disfe Krige, virfelige Bor— 

gerfrige, fom jeg ber falder Tronftridighederne i egentlig Forftand, og 

fom ville blive fremftillede i næfte eller fjette Affnit. 

Da Norrøna-Literaturens Begyndelfesperiode ligger indenfor nære 
værende Affnits Grændfer, og jeg faaledbes, ved at Ddvæle nærmere 

Derved, har maattet omtale de Sagaffrifter, Der efter al Rimelighed 

maa anfees for de ældfte, behøver feg her, ved at gjøre Negnffab for 
- De vor egen Oldliteratur tilhørende Kildeftrifter, hvilke jeg ved Afſnittets 

Ubdarbejdelfe har benyttet, navnlig byad Morkinffinna angaar, i Vet 
Hele taget fun at benvife til Fremftillingen nedenfor S. 1040, 1041, i Forz 



IV 

bindelfe med, hvad ber allerede i Fortalen til foregaaende Bind, S. 
V—X er anført. Andre Kongefagaer, eller Udtog af Kongefagaerne, 
end De ber opregnede, bar jeg beller iffe til dette Affnit funnet ber 

nytte. Vlandt isfandffe Sagaer er der efter Olaf den helliges Tid, 
bvilfen fan fættes fom Yvergrænbdfen før de egentlige Familie: og Perſons— 

GSagaer, fun Tale om ben ſaakaldte Hungrvafa, ver fortelig frem- 
ftiller be fem forſte ffaalboltffe Biffoppers Levnetslob, og er udarbej— 

bet henved 1199 (ſ. Müllers Sagabibl. I. GS. 187), og ven ftore 
faafaldte Sturlungafaga, Der vel nærmeft dyæler ved Begivenhe— 
berne paa Jsland i det 13de Narhundrede, hvori GSturlungerne, elfer 

Hvamm-Sturfas Sønner og Wtmand, grebe faa virffomt ind, men 

tillige, ved at omhandle Hvammn-Sturlas egne Betrifter, og, fom fæd- 
vanligt ved Sagaer, at forubffiffe endeel Slægtregiftre og Fortfattede 
Beretninger forat orientere Læferen, giver gode, om end iffe fuldftæn- 

dige Dplysninger om Forholdene paa Øen i det 12te Aarhundrede. 
At give en nærmere Udfigt over denne fanfaldte Sagas eller rettere 
Sagaſamlings Jndhold, vedfommer ef dette Affnit; jeg behøver desuden 

i faa Henfeende for bet førfte fun at henvife til Millers Sagabibk. I. S. 
243—249. Her er det tilftræffeligt at ytre, at faavel beng, fom Hungrva- 

fas Troværdighed og Paalirelighed i det Hele taget maa anſees hævet oyer 
enhver Tvivl; fun ere Tibsangivelferne, efter Sagaernes Bitis, fremde— 

[eg noget fyævende, om end ef i fig felv urigtige, og dette forvolder enkelte 
Banffeligheder. Ved alle faavanne VBanffelighever med Henfyn til 
Tidsregningen og VBegivenbedernes Orden har jeg i nærværende Bind, 
fom i de foregaaende, i Anmerfninger gjort noje Neguffab for den 

Maade, paa bvyilfen jeg bar føgt at løfe Tvivlen og udfinde bet 
Nette. 

Hvad de fremmede Forfattere angaar, fom jeg til nærværende Af— 

fnit har benyttet, da er blandt be banffe Saro fremdeles den vigtigfte, 
faameget mere fom bans Paalidelighed tiltager, fo mere han i Fore 

tælfingen nærmer fig fin Samtid, og han desuden paa enfelte Steder ef fan 
undgaa, temmelig udforligt at omtale norffe Begivenheder. Han uds 

bæver bog ej Tidsregningen faa nøje, fom man kunde onffe, men benne 
Mangel bliver her mindre folelig, da vi af annaliſtiſke Sfrifter, til- 

deels tybffe, have Midlerne til at indortne de flefte af bans Beretnine 

ger under bere rette YUar. Et faadant, i Danmarf felv forfattet 
Berk, og af ftort Verd for det 12te Aarhundredes Hiftorie, er det I 
lfte Bind af Langebeks Scriptores Rer. Dan. S. 373—387 aftryfte 
Anonymi Roskildensis Chronicon Danicum ad An. 826—1157, thi 
ba Hovedmasfen deraf, fom Langebef vifer, maa være forfattet paa 
Kong Erif Lambs Tid, og vet ovrige efterhbaanden fenere tilføfet, inde— 
bofder bet ſaaledes, hvad 12te Aarhundrede angaar, et Øjfevidnes Be— 
retninger, hvilke ogfaa ftrar ved Gjennemlasningen vætfe Indtrykket 
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af Nøjagtighed og fuldfommen Troværdighed. Sven Wagesføns 
forte Udtog af Danmarfs Hiftorie nævner intet om Begivenhederne i 

Norge, og oplyfer heller iffe Tidsregningen fynderligt. Af langt ftørre 
Nytte for den norffe Hiftorie i begge Henfeender ere de engelſke An— 
nafifter, fom jeg i Anmerkningerne hyppigt vaaberaaber mig, og af 

hvilke jeg allerede i Fortalen til Iſte og 2vet Bind har omtalt de flefte. 

Om Chron. Saxonicum er der udførligt handlet i Fortalen til forrige 

Bind SG. XII-XV. Det ev fremdeles indtil 1066 en af de vigtigfte 
Kilder i dronofogiff Henfeende, og Danner Deryos indtil da Grund- 
Laget for be øvrige fenere UAnnaliftersé Text. Blandt disfe maa Simeon 
af Durhant endnu engang færfkilt omtales, iffe faameget for fin en- 
gefffe Kronifes Skyld, fom fordi den faafaldte Historia Dunnelmensis 

ecclesiæ (tryft i Twysdbens Samling), der bærer hans Navi, egent 

lig ffaf være forfattet af Den nedenfor S. 395 omtalte FThorgaut, 
Prior i Durham og fiden VBiffoøp i St. Andrews, Der fevede i Slut- 

ningen af bet 11te Aarhundrede og en Tidlang havde været hos Dlaf 
Kyrre i Norge. Da Simeon, ber i fine Annafer ellers gjengiver 
Florents's ert, Dog meddeler enkelte færegne Beretninger om northume 
berlandffe og ffotffe Vegivenheder, ev der al Grund til at antage, at 
han enten har erfaret Dem af Thorgaut fely, Der var famtidigt Oje— 
vidne, eller at han har benyttet nogle biftoriffe Annafer om VBegiven- 

hederne t anden Halvdeel af Ilte Aarhundrede, fom Thorgaut ligele— 

des man have forfattet, og fom nu ere tabte. Flere Brudftyffer 

af dem anføres vogfaa hos den i Fortalen til forrige Bind S. 
XVI omtalte ffotffe Forfatter Fordun. Ut Thorgaut fra fit Ophold 

i Norge maatte fjende noje til de norffe Forholde, og at alt, hvad 

der, hentet fra bam, findes enten hos Simeon eller Fordun angaaende 

Olaf Kyrre og Magnus Barfod, maa anfees troværdigt, er ef at ber 

tyivle. Det er faaledes tfær ham, vi fylde paalidelig Oplysning om 
Magnus Barfods førfte Tog til Skotland 1093, hvorom Gagaerne 

aldeles tie, thi fom Biffop i St. Andrews maatte han fjende nøje til, 

hvad der ffete i Sfotfand, og fom fjendt med Forholdene i Norge 
funde han heller iffe tage Fejl, naar han nævnte dette Lands Konge 
(fee nedenfor S. 474). Henrik af Huntingdon, hvis engelffe Hi 
ftorie, fom tidligere nævnt, naar til 1154, indeholder i fine fidfte Af— 

ſnit iffe ftort til Oplysning af Norges Hiftorte; defto mere findes dere 

imød hos Roger af Hoveden, Kong Henrik den 2vens Kapellan, theo— 

fogiff Lærer i Drford, hvis engelffe Annaler naa til 1204. Han fol- 

ger vel for en ftor Deel Simeon af Durham og Henrik af Hunting- 
Don, faa fangt disfe naa, men indføyder dog ogfan mange felvftændige 

Beretninger og en heel Deel værdifulde Aktſtykker, ligeſom ban vg i 
fidfte Deel af fit Verk, hvor han ef benytter hine, mebdeler hift og ber 

færdeles gode og nojagtige Oylysninger om Begivenbever og Forbolde 
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t Norge: Maaffee han ber bar benyttet nogle af Abbed Benedict i 
Peterborough henimod vet 12te Aarhundredes Slutning førfattede 
Annaler, der vel ere udgivne af Hearne i 1735, men fom jeg ef bar 
baft Adgang til at underføge, ba benne Samling er yderſt fjelden og 
vanffelig at operfomme. Dog hvad enten hine Oplysninger ſtyldes 
Roger eller Benedict, er det tydeligt, at de flrive fig fra velunverret- 

tede Mænd, og man friftes endog til at antage, at de ere meddeelte 
af Erfebiffop Eyftein under bennes flæraarige Landflygtighed i Eng— 
land, bvilfen Hoveden (S. 599) uvtryffeligt omtaler. Denne før 
Norges Hiftorie færdeles vigtige Forfatter ev aftryft i Saviles Sam— 

ling, S. 401—829, men en bedre Uvdgave funde høflig behøyes. 
Villjam af Malmsbury (+ 1140, hvis Skrift de gestis regum 
Anglorum naar til 1126 (han omtaler her Gigurd Jorfalafarer føm- 

famtidig), og Fortfættelfen deraf (historia novella) til 1143, er ner 

denfor ef fjelden citeret, da han anfører flere ret interesfante Notitfer 

vedfommende Norges Hiftorie, og med Henfyn til Begivenhbeder, ban 
felv oplevede, maa anſees paalidelig; men hans Maade at fortælle paa 

ſaavelſom hans Chronologi er dog heel forvirret. Hans Berf er ude 
givet i Saviles Samling, men langt bedre af Hardy, London 1840, 

bvilfen Udgave ogfan er den, jeg her har benyttet. Et andet VBerf 
af ban de gestis pontificum (engelfte Biffoppers Hiftorie) indeholder 
ogfaa enfefte Notitfer, Der idetmindſte middelbart fafte Lys paa Nor— 

ges Diftorie. Dette Verk er udgivet hos Savile, paa dte Bog nær, 
Der findes t Gales Samling og i Whartons Anglia sara. 

Blandt de engelffe Forfattere, fom jeg bypypigft fommer til at 
paaberaabe mig, er Den fortrinlige Drdrif Nitalis, fød i England 
1075, Munf i St. Ebrulfs Klofter i Oude i Nordmandie, byvis Hi- 

storia ecclesiastica i 13 Bøger, ffjønt den nærmeft vedfommer Nord 

mandie og England, dog næften fan figes at være det hele veftlige 
Europas Hiftorie for det Ilte og Begynvdelfen af det 12te Aarhune 

brede (til 1141). Hans Chronologi er noget foævende, men han meddeler 

en Mængde Sperial-Notitfer, ber ef findes andenſteds, og fom i det 
Dele taget bære Paalidelighedens Prag. Af det nedenfor (S. 714) 

anførte ſees Det, at han ogſaag havde gode Efterretninger fra Norge. 
Hans Verk er fuldftænvdig udgivet i Dudjénes Seriptt. rer. Norm. S. 
321—925; en ny og bedre Udgave af Le Prevöt, Paris 1852, nære 

mer fig fir Fuldendelſe. ' 

Af ffotffe Forfattere er Fordun allerede omtalt i Fortalen til 

forrige Vind. Den Melrofifte Krønife, fra 735—1270, uvgivet å 

Fells Samling 1684, men bedre af Bannatyne-Kfubben 1835, følger meeft 

de engelffe Annalifter, bift og ber indſtroende enkelte, iffe uvigtige Nor 
titfer om Begivenbeder i Skotland, bvilfe igjen fafte Lys paa ve Dere 
med i Forbindelje ſtagende norffe Tildragelfer. 
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De irſke Annaler ere fremdeles, intil det 12te Aarhundredes 
fidfte Halvdeel, af overordentlig VBigtighed, fornemmelig i dronofogiff 

Henfeende, og til at oplyſe Mangt og Meget om Nordmændenes, ffær 

Magnus Barfods, Foretagender i Veſten. Blandt ve irffe Ehronifter 

maa man vgfag regne Jrøænderen Marianus Scotus, Der fevede fom 
Munf i Fulda til 1083, thi i fine fortfattede Annaler indftrør han 

mange Notitfer vedfømmende Islands, Skotlands og Englands Hi 
flørte. Hans Verk er bedft udgivet i Pertz's Monumenta historica 

Germaniæ. 

Om de vvrige fremmede Forfatteres Skrifter, hvilke jeg bift og 

her bar benyttet, findes der paa fit Sted tilftræffelige Dplysninger. 
NRærværende Bind er, ligeſom det føregaaende, førfynet med Slægtz 

tavler; noget Kart fandtes her iffe nødvendigt, Da Landets Jnddeling 
fan fees paa det Kart, der ledfagede forrige Bind, og de forefom- 

mende Stedsnavne ere faa nøje betegnede, at Deres Plads Fan findes 

paa ethvert ftørre Kart over bet nyere Norge. 

Ghrifttania, i Mat 1855. 

P. Å Munch. 
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Indhold. 
— 

Femte Afſnit. Selvſtandighedstiden indtil Kirkeforfatningens Organiſation og 

Tronſtridighedernes Begyndelſe. 

1. Magnus's Valde. Einar Thambarſtelves Indflydelſe. Magnus's Fordringer paa 

England. 2. Sven Ulfsføn i Danmart. 3. Syen Ulfsſons Oprør. Magnus's førfte 

Felttøg til Danmark. Slaget paa Lyrffovshede. 4. Magnus's Fride med Sven. 

Dennes gjentagne Nederlag og Forbrivelfe. 5. Begivenheder i Norge.  Cinars og 

Gighvats Jndflydelfe. 6. Harald Gigurdsføn og hans Bedrifter i de fydlige Lande. 

7. Haralds Sammenkomſt med Magnus og Forbund med Sven Ulfsføn. 8. Harald 

og Sven angribe Danmark. 9. Magnus og Harald flutte FJorlig og dele Kongedom— 

met. 10. Magnus og Harald paa Oplandene.  Misligt Forholb mellem ongerne. 

11. Begivenheder paa Orfnoerne. Ragnvald Brufesfons Drab. 12. Magnus's fibfte 

Tog til Danmark og Død. 13. Harald Sigurdsſon tiltræder Regjeringen fom 
Enefonge i Norge. 14. Sven Ulfsføn Konge i Danmark.  Begivenheder i England 

og Sverige. 15. Indenlandſte Forhold. Kong Haralds ſtrenge og kraftige Styrelfe. 

15. Mirfelige Unliggender. Haralds Forhold til ben bremiffe Erfeftol. Unlægget af 

Kjobftaden Oslo, og Dprettelfen af St. Halvards Helligbom. 17. Haralds Forhold 

til Gfatfandene og Island. 18. Haralds frigerfte Forbold til Danmark. 19. Haralds 

forfte Arigstog mod Danmark. 20. Einar Thambarffelves Uenighed med NAongen og 

Fald. 21. Uroligheder formebelft Ginars TDrab. Finn Arnesføn damper dem. 

22. Ralf Arnesfons Fald. Finn Arnesſon forlader Harald og bliver Kong GSvens 

Jarl. 23. Haldor Gnorresføns Uenighed med Harald. 24. Haralds Fog til Vend- 

fand, frigerffe Virffomhed i Veften, og Rejfe i Nordishavet. 25. Haralds Srjr ved 

Djursaa, og Toiſt med Haafon Jvarsfon. Haralds Fare i Limfjorden og heldige 

Flugt. 26. Haafon Jvarsfon bliver paany uenig med Harald, og modtager Jarlsnavu 

af Sven. 27. Haralds Uenighed med Oplændingerne. Fredsflutning med Kong Sven. 

28. Haralds Fejde med Haafon Jarl og Gauterne. Oplændingerne tugtes. 9. En- 

gelff-norbmannifte Unliggender.  Ioftig Godminesfon hos Kong Harald. 30. Harald 

Haardbraades Tog til England. Hans Nederlag og Fald ved Stanford Bro. 31. Kong 

Haralds Charafteer. Livet ved hans Hof. 32. Folkets Bilfaar, Skikke og Sæder under 

Haralbs Regjering. 33. Norge deelt mellem Magnus og Olaf Haraldsfønner. Krig 

og Fredsflutning med Danmarf. Maqnus's Død. 34. Norges Forhold til Nabø-Ni- 

gerne. 35. Kirfelige Forholde. Faft Biffopsftol oprettet i Nidaros. 36. Olafö Be— 

fræbelfer for Landets Opkomſt. Follkets Iyffelige Stilling under hans Regjering. 

37. Unfeede Mænd og Atter paa Olafs Tid. 38. Kong Ofafs Død. Hans Perfon- 

ligbed og Trek af hans Godmodigbed. 39. Mag. Uvams Gildring af Forholdene i 
Norge. 40. Magnus Olafsføn og Haafon Maguusføn Konger i Norge. 

Magnus's førfte Vefterhavstog. 41. Uenighed mellem Magnus og Haafon. Haafons 

Død. 42. Steigar-Thores Oprør og Fald. 43. Sveinfe Steinarsføns Trods. For- 

Handlinger med ham. 44. Magnus's Fredsaar. Den islandffe Stald GEIT Jluges- 
føn. 45. Magnus's andet Befterhavstog. Soderoernes fuldftændige Erobring. 46. 

Magnus's Krig i Gautland. Fredsflutning i Gaut-Elven. 147. Skofte Ugmundsføns 

Uenighed med Kongen og Bortrejſe fra Landet. 48. Nong Magnus's fidfte Vefter- 

tog og Fald. 49. Eyſtein, Sigurd og Olaf Magnusfoønner Konger i 

Norge. Haafon og Magnus Jarler paa Orknoerne. 50. Udruftninger til et Korstog. 
51. Ophævelfen af Sven Ulfivesføns Paalæg. 52. Kong Sigurds Udruftninger, Uf- 

rejfe og Ophold i England og Spanien. 53. Sigurd i Upulien. Hertug Roger faar 

Kongenavn. 54. Sigurds Opbold i Palæftina. Sidons Erobring. 55. Sigurds Op- 



bold i Conftantinopet og Hjemreffe. 56. Kong Evſteins Birffombed. Jemtelands Er- 

hvervelſe. Forbindelſer mållem Forfteætterne Å Norben. 57. Eyfteins ovrige Jndret- 

ninger og Bygningé-UArbeiber. 58. Song Sigurds Mirfelige Virkſombed. Faſte Bi- 

ſtopsſabder, Kloſtre, Tiende. 59. Begfvenbeber paa Joland. Viffopsfol paa Hole. Lov- 

bogen ffreven. Samund og Ure frobe. 60. Misligt Forbold mellem Sigurd og Ey- 

ftein. GSogémaalet mod Sigurd Manesfon. Kong Olafs Dot. 61. Evſteins og Sig: 

urds Fælles-Negjering. 62. Song Sigurde Tog til Smaaland. 63. VBegivenbeder paa 

Orfnoerne. Magnus Jarlé Drab. 64. Kale af Agder, opbejet til Jarl over Orkn- 

gerne under Navn af Ragnvald. Magnus Jarl erkjendes for Helgen. 65. Korq 

Sigurde ulyffelige Sindétilſtand. Follets Overbærenbed med bane Feiltrin. 66. 

Harald Gille fommer til Norge og erfjendes for Kongens Broder. 67. Kongebelled 

Forffjonnelfe og Ovfomft. Kong Sigurds Giftermaal med Cerilie. 68. Uenigbeb 

mellem Kongefønnen Magnus og Harald Gille. Kong Giqurbé Dod. 69. Norges 

Iyffelige Forfatning under Kong Sigurd. Fremmede Forfatteres Vidnesbyrd berom. 

Byernes Opfymft og Udfeende. 70. Magnus Siqurdsføn og Harald Gille 

taged til Konger. 71. Uroligheder i Danmart. Forbindelfer mellem ve banffe og 

norffe Songefamilier. 72. Indbyrdes Krig mellem Kongerne. Haralds Nederlag paa 
Fyrileiv. 73. Harald Gilles Tilbagefomft og Seir over Magnus i Bergen. * Maq- 

nus affat, blindet og fat i Alofter. 74. Begivenheder paa Orfnoerne. Paal Jarl 

bortføred, og Naquvald faar Herredømmet. 75. Begivenbeder paa Syberoerne, I$- 

fand og Grønland. 76. Harald Gilles Giftermaal og Forbold til Danmark og Sve- 

rige. 77. Kongebelle plyndret og vbelagt af Venberne. 78. Lendermandavældet un- 

ber Harald Gille. Sigurd Slembedjaln. Kongens Drab. 79. Haralds Sønner 

taged til Konger. Sigurd Slembedjakn tager Magnus blinde ud af Kloftret. 

80. Magnus's Flugt til Erik Emune, og bennes uheldige Tog til Norge. 81. Sig- 
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Femte Affſnit. 

Selvftændighedstiden indtil Kirkefoørfatningens Oryanifation og 

CTronftridighedernes Begynvelfe. 

1. Magnus'$ Valde. Einar Ihambarffelves Indflydelſe. Magnus's Fordringer 

paa England. 

W. forlode i forrige Afſnit Magnus Den gode fom Konge ej alene i 

Norge, men ogfaa i Danmark, eller fom den erfjendte og lovlige Arving 

faa vel af Den gamle Danfée Kongegts Befiddelfer fom af Dens Fordringer. 

Kunde det end anſees fom en tiffædig Omftændighed, Der nærmeft føylde 

tes Lvffen, at Hardeknut døde førend Magnus, og at Denne faaledes blev 

hiins, iffe biin Dennes, Arving, fan var det Dog at tilffrive St. Olafs 

utvættelige Birffombed, at Magnus faa vel af Hardeknut felv, fom af 

Danernes Høvdinger funde erfjendes fom Dennes Ligemand, der var be 

rettiget til at flutte en Wrvepagt med Dam. Thi Olafs VBeftræbelfer for 

Norges politiffe Konfolidation havde gjort dette Nige lige far mægtigt fom 

Danmark felv, medens hans Helgenglands bævede Ynglinge-Stten op paa 

Lodbroke-MWttens Side. Dette følte ej alene Magnus, men ogſaa hans 

Gfterfølgere meget vel under deres Stridigheder, bande med udenfandføe 

Konger og med indenfandfte Fronprætendenter og Oprorsflokke De 

værnede ftedfe om Olafs Helligdom, og plejede om hans Minde fom den 

Talisman, bvilfen de føyldte deres Magt, og hvorved de bedft kunde 

befæmpe deres Modſtandere. Strengt taget fan man næften fige, at 

St. Olaf betragtedes fom Norges egentlige Konge !), og Ve felv fun fom 

hans Statholdere. Denne VBetvagtningsmaade maatte vel paa Den ene 

Side bidrage faare meget baade til at oyhjelpe og bevare Chriſtendom— 

men, faa vel fom Olafs øvrige getfilige og verdslige Foranftaltninger, og 

til at værne om Kongens egen Magt og Unfeelfe. Men paa Den anden 
Side var den ogfaa meget ſkikket til at fremkalde et Hierardi, naar Geift- 

figheden i Norge havde fanet fin vette Organifation og lært fine Kræfter 

1) Olaus, perpetuus rex Norvegiæ, Ealdes han i Nistoria Norvegiæ p. 12. 

Mund. Det norſte Golls Hiforie. J. 11. 1 
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at fjende. Thi det var Da at befrygte, at dens Overhoved vilde anfee fig 

nærmere berettiget til at repræfentere Landet$ Nationalbelgen, end Kongen 

felv, og De Stridigbeder, fom deraf nodvendigviis vilde opftaa mellem Konge 

og Geiftlighed, funde bave farlige Følger, iffe mindre for de relgiøfe Forhold 

felv end for Landets Fremgang i indre Velvære og ydre Anfeclfe. Vi ville i 

det Følgende fomme til at fee, hvorledes faadanne Stridinheder ej alene 

udbrød, men ogfaa bavde faadanne Følger. Men inden dette frede, bengik dog 

en rum Tid, i bvilken Norge under en i verdslig Henfeende maadeholden, 

fun i fit vette aandelige Kald nidfjær Geiftligbed, og under fraftige Kone 

ger, arbejdede fig op til en, i Forhold til Tidsalderen og de ydre Omftæn- 

dDigheder, fjelden Højde af Velftand og Magt. 

Da Magnus den gode befteg Danmarks Frone, var ban endnu ganfée 

ung. Han havde nyg forud, om Baaren, fvldt fit 18de Aar !). Men ban 

havde Den famme Modenbed forud for fin Alder, der var egen for De flefte 

Konger af hans Mt, af bvilfe faa mange udførte ſtore Bwdrifter, men føre 

botdsviis fun faa nagede Oldingsalderen; og ved hans Side ſtod Ven er— 

favne og bam oprigtigt hengivne Ginar Thambarſtelve, der, om han end 
maaſkee under Uenigheden med Bonderne forfigtigt traadte noget tilbage, 

Dog i Det mindfte efter bine Stridigheders Bilæggelfe og efter at Mag— 

nus havde befteget Danmarf$ Frone, var hans fornemfte Naudgiver. 

AF Norges øvrige Stormænd nærnes ingen under Magnus's hele Re— 

gjering fom fremtrædende eller fyillende nogen Nolte. Arnmødlingeæte 

ten var aabenbart bleven foætfet ved Kalfs Fordrivelfe; ogſaa Finn op- 
bofdt fig maaſkee udenfands, og Forberg og Urne fynes at bave fide 

Det ftille hjemme paa deres Gaarde. Fore Hund havde forladt Landet 

i Samvittigbedsnag *), vg var paa Denne Tid maaftee død; hans Son 
Gigurd omtales ikke fynderligt, og fan derfor neppe have gjort fig fynderligt 
gjeldende. Haarek af Thjotto var, fom ovenfor berettet, dDrædt af Aasmund 

Grankellsſon. De Fejder, der ifølge Sagaens Beretning ſkulle have berffet 
mellem han og Haaref8 Sønner, funne neppe endnu paa denne Fid have 

været fomne til Udbrud; og om De end vare udbrudte, maatte De alene 

tjene til at foæffe begge Parters Magt 3). Erling Stjulgsføns Sønner 

maa have fundet Det raadeligft at holde fig frille og ydmvyge fig for Kon- 
gen, Da Deres fornemjfte Støtte, Kong Knut, ej fænger var i Live, dDa Einar 

Thambarſkelbe, Hovedrepræfentanten for Haafon Jarls Mt, med hvilken 
Aaslak Erlingsføn ved fit Giftermaal med Gunnhild Sveinsdatter var be 

fvogret, nu var Kongens bedfte Ben, og da Folteopinionen nu, efter Oluf 

1) Han var fød Vaaren 1024, fe ovf. I. 2 S. 666. 

3) Se ovf. I. 2. S, 827. 

3) Se ovf. I. 2. S. 848, 849. 
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Død, havde faaet et fuldfomment Omfving med Henfvn til Danevældet og 

Det nationale norffe Kongedømme. Paa Oplandene levede fleve Mtlinger 

af Haafon Jarl, navnlig den mægtige Orm Gilifsfon, fom enten allerede 

ved Denne Tid var Jarl, eller fort «fter fil FJarleritfen '), men Einar var 

felv gift med Haafon Jarls Datter, Bergljot, og da de ſaaledes vare i Det 

nærmefte Svogerffab med ham, bidrog denne Omftænvighed fnarere til at 

ftorfe, end til at fvæfte Kongens Magt. Oplandene var Desuden Hovedfædet 

for Kong Magnus'8 egne mægtige Frænder: Der fevede Ketil Kalf par 

Ningenes, gift med hans Faders Halvfpfter Gunnbild; i Gudbrandsdalen 

fevede Den mægtige Thord paa Steig, gift med Dronning Aaſtas Syfter 

FJsrid. I Vifen og pan Agder fevede Slagtninger af Kong Olaf Trygg— 

vesjøn. I det mindfte var, fom Der fortælles, Dennes Morbroder, Fhorfell 

Dyrdik, endnu i Live*) Fil de mægtigfte Atter i Viten hørte 
ifær Den vettalandfée, Der alene føyldte Olaf fin Forfremmelfe, og derfor 

felt bavde den frorfte Interesfe af at være hans Son tro. Brynjulf, der 

alferførft forfenedes med Vettaland, var paa Denne Tid manffee allerede 

Død, men bans Søn Haldor var I fin fraftigite Alder, og bidrog vit ifle 

lidet til at værne om Kongens Autoritet i den Deel af Landet. Der ev 
faaledes af Anledning til at antage, at Maqnus'8 Herredømme over Norge 
var mere befefter og afmindeligere anerfjendt, end nogen Konges fiden Harald 

Haarfagre8 og Haafon den godes Dage, og at Einar næft Kongen felv var 

Den indflydelfesrigefte Mand i Landet. 

Ved Kongens Side ſtod ligeledes endnu hans Faders og hans egen 

provede Ven og redelige Naadgiver, Sighvat Sfald. Om han overlevede 
Magnus, eller døde før bam, vides iffe, da bans Dodsaar ingenfteds nvje 

agtigt angives, men vift er det Dog, at ban ikke Døde førend i Det mindfte 

nogle Aar efter at Magnus var bleven Danmarks Konge, og Vet fandfyn- 

ligfte ev Derfor, at ban vverfevede ham. - Hvilfen velgjorende Jndflydelfe 

Sighvats frimovdige Advarfel vg vife Raad havde paa Magnus, da han gav 

fin Hevnlyrt alt for megen Luft og var paa gode Veje til at blive en Ty— 

ran, bare vi allerede fret. Der er neppe nogen Ivivl om, ligeſom der hele 
fer iffe mangler Antydninger til, at denne Indflydelfe vedblev faa længe 

De begge fevede. 

Det norffe Riges Grændfer vare paa Denne Tid de famme, fom De, 

1) Han Faldeg Jarl allerede Fort efter eg Haralds Ironbeftigelfe, fe nedf. 
Om hans StwygtfFadsforhold fe ovf. I. 2. S. 662. 

2) Magn. >. g. S., Gap. 43 meddeler en Hiftorie om Fhorfell Dyrdill og Mag— 

nus, der rigtignok er noget mistænkelig, men af det ovenfor I. 2. S. 235 om: 
talte Rvad Rekſtefja ſees dog temmelig tydeligt at Thorftein levede paa Dets 

Forfatter Hallarfteins Fit, eller omtr. 1049—50, += 
1 * 



4 Magnus den gode. 

btrortit Magnus's Fader, Kong Olaf, havde udftrakt det 1). Mod Svd og 

Sydoſt dannede Gaut-Elben Grændfen, og fom det fydligfte Grændfepunkt 

opgives endog et Sted, foldet Glaumftein, der, hvis Det ej er Mavnet paa et 

Fjeld, enten paa Om Hifingen eller lige overfor, eller og paa et Skjør i 

den fydlige Munding af Gaut-Elben, maa være Glømfteen i Nord-Halland; 

Spørgsmaalet, hvor vidt den mordenfor Glomſteen liggende Deel af Halland 

tilbørte Norge eller ej, var dog mindre vigtigt, efter at Magnus vgfaa var 

bleven Danmarks Konge *). Mod Øft begrændfedes Norge af Eidſkogen, 

og derefter af Fjeldene, der adſkille Dalarne, Herjedalen og Jemteland fra 

Øfterdalen og Fgrondhjem. Nordenfor begyndte Finmarken, dDer befragte- 

des fom Norges Statland, og fom Yverpunkterne mod Nord nævnes Dels 

Vegeſtav efler Wgeſtav paa den indre Nordfide af det hvide Hav, deels For- 

bjerget Naanes, der vimeligviis ev at føye etfteds i NMærbeden. I Veſter— 

havet havde Færøerne ganffe, og Orfnøerne i det mindfte for faa vidt fom de 

beherftedes af Nagnvald Brufesføn, erfjendt Magnus's Højbeds den anden 

Jarl, Ihorfinn, havde vel endnu iffe underkaftet fig, men hans Deel af 

Herne var dog lige fuldt et norftt Statland, over hvilfet Magnus med Rette 

betragtede fig fon den egentlige Overherre, og Det famme funde vel ogſaa 

figes om GSydrøerne, der nu beherftedes af Thorfinn. Mod Veſten nanede 

faafedes Magnus's Herredømme lige til det faafaldte Englandshab, om ej 

til Angelsø-Sund, der fædvanligvits nævnes fom Norges vderfte Grændfe- 

punft mod VBeften i de Tider. Da nu Magnus derbos, fom Konge af 

Danmark, beherftede alle de ffjønne og frugtdare Lande lige fra Halland og 

Finveden til Gjveren, ej at tale om hans Fordringer paa de vendiſke Be— 

ſiddelſer, eller Diftriftet Jom, Der havde tilhørt de forrige Dunefonger, ev 

Det tydeligt nof, at ban ej afene var Nordens mæntigfte Konge, men ogſaa 

en af fin Tids mægtigfte Konger i Europa, hvis Venftab Det maatte være 

Nabofyrfierne lige faa onffeligt at erbverve, fom hans Fiendffab maatte være 

at frygte. At hans forøgede Magt neppe funde være Kong Anund i 

Sberige velfommen, hvor ftort Benftab Der end havde været mellem denne 

og hans Fader ſynes næften at ligge Å Sagens Natur, og det bekraftes 

ogfaa derved at Anund, fom Det fnart vil fres, fljenfede Magnus'S Fiender 

et ſikkert Filflugtsfted og Underſtottelſe. Mellem Anund og Magnus 

var Der beller ikke noget Svogerféab eller Frændftab, fom det bavde 

været mellem ban og Olaf. Magnus var fun en Stifjøn af Anund Sy- 

fter Aaſtrid, og mellem hans vette Moder Alfhild og Denne herfkede Der 

1) Dette figes udtrykkeligt i Fagrffinna Gap, 125. 

2) Glaumftein, Naanes, Gidaffog og Angelso-Sund nævneg i den legnd. Olafsfaga 

Gap. 40 fom Grendferne for Olafs Rige. Muligt er det dog, at Forf. her 

nærmeft har Forholdene under Magnus VBarfod for Jje. Han bherjede det 

nordlige Halland, og underfaftede fig Sydrøerne m. m., fr nedenfor. 
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endog, fom vi have feet, et Fiendſkab, der nodte hüin til at-fjerne fig fra Hof— 

fet, maaſkee endog fra Landet, bvor ærbødigt endog Magnus felv fynes at 

have behandlet hende og hendes Datter, hans Halvfvfter Ulfhild. Derimod 

var Anund nær beflægtet med Magnus's Flende, Sven Ulfsføn, Der nær 

fen lige fiden fin Faders Drab havde opholdt fig hos ham, og nu betrag= 

tede fig fom avveberettiget til Danmut. Ut Sven iffe undlod efter Evne at 

pujte til Anunds Sfinivge, og faa meget fom muligt at opbidfe han mod 

Magnus, fan man, at flutte fra bvad ver ſiden fandt Sted, anſee for afgjort. 

Ved Forliget Å Brennoerne var en fuldkommen Arvepagt bleben ope 

rettet mellem Hardeknut og Magnus. Den langſt levende ſkulde efterfolge 

den anden i alte hans Beſiddelſer og Fordringer, og Magnus var ſaaledes 

ved Hardeknuts Død Arving ej alene til Danmark, men til det bele Davæ- 

rende Dunevælde, Det vil fige ogſaa til England, fom Hardeknut med fuld 

Net beherftede, Da ban døde. Euglænderne harde imidlertid taget Harde 

knuts ældre Halvbroder Edvard, kaldet Confesfor, JED elreds og Emmas 

Son, til dere3 Konge: han var en Wiling af deres forrige wesſexiſke Kon— 

gehuus, og De lagde Derved tydeligt nok deres Henfigt for Dagen, at los— 

rite fig fra Danevældet. -Maquus lod dog ikfe fin Fordring paa Eng— 

lands Frone gaa upaatalt ben, men fendte — Det figes ikke udtrykkeligt 

naar, men Det maa efter af Sandſynlighed have været Fort efter Regje— 

ringstilteædelfen i Danmart *) — et Geſandtſkab til Edward med Brev, bvort 

«han opfordrede denne til, at-vige for bam fom Hardeknuts vette Arving, og 

afftaa han Niget, eller å modfat Fald forføge Vaabenlykken. Edward (od 

1) Jiden, naar dette føede, er faa meget vanffeligere at beftemme, fom Sagaerne 

felv omtale den ved forffjellige Tidspunfter. Fagrſkinna, (Cap. 134—136) 

nævner den ſtrax efter Magnus's FIronbeftigelfe i Danmart. Magnus den 

godes. Suga Gap. 42 omtaler den firar efter Slaget ved Helganes, ligefaa 

Snorre, Gap. 38, 39. Alle tre lade Edward i Brevet omtale fin Kroning, 

der førft fandt Sted Paaffedag 1043; dette fynes at vile, at Forhandlinz 

gerne førft fenere foregi Men i Ghronologien af Magnus's hele Regjering 

er der en for orden og flere Modfigelferz at en enkelt Begivenhed, fom den 

her omhandlede, af nogle henføres til et, af andre til et andet Uar, er derfor 

ej at undres over, og til at beftemme naar den fandt Sted, har man neppe 

anden Ledetraad at folge, end Erfjendelfen af, hvad der fynes rimeligft. Og 

det rimeligfte er, at Magnus føgte at ajøre fine Fordringer gjeldende faa nær 

efter Avvetiltrædelfjen fom muligt. Det behøver dog itte derfor at have fundet 

Sted firar i 1042, da det vel altid tog nogen Tid, inden Magnus var bleven 

hyldet i Danmark og havde befæftet fit Herredømme der; Brevet ev derfor neppe 

blevet affendt førend i 1043, Dette beſtyrkes ogſaa af de engelffe Annalers 

Angiveljer, vet fortlarede, fe nedf. S. 8. 

Da vi her allerede ere Éomne ind paa at tale om Tidsregningen for Mag- 

nus's Regjering, ev det belrjligt, med det famme at gjøre Nede for de Grun— 

de, Hvorpaa den af os i det følgende opftillede Jidsregning er bygget. 

Den førre Magnus den godes Gaga i Hrokffinffinna lader Magnus allerede 

- 
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fare tilbage, at Niget var bans med Nette, at ban havde dojet Modgang 

nof, inden han var fommen i Befiddelfe deraf, og at han iffe paa nogen 

Maade vilde fille fig derved: Maqnus funde længe not famle em Hær og 

befrige bam; felv vilde han neppe fætte fig til Modværge, og dog vilde Mag- 

nus iffe faa Kongenavn å England eller nogen Hylding af Jndbyggerne, faa 

være i Danmark ved KHardefnuts Dod, hvilken den urigtigt lader foregaa i 

Danmark (Gap. 24), og lige faa urigtigt, i Magnus's Gte, i Stedet for i hans 

7de eller Sde Uar (Gap. 25). Den lader ham bderpaa underfafte fiy Dan: 

marf, og tilbringe Bintren der (da Hardefnut dede Sommeren 1042, bliver 

dette altfaa Bintren 199%5) og drage nord i Norge Sommeren efter, altfaa 1043. 

Paa denne Rejfe, altfaa 1043, lader den Magnué gjøre Sven til Jarl (Cap. 

26, 27) og ud paa Sommeren være met ham til DanmarÉ, hvorpaa Magnué 

vender tilbage til Morge, og lidt før Juul (1043) fommer til Throndhjem. 

(Gap. 27). Samme Vinter antager Sven Kongenavn og gjør Oprør: Vaa— 

ren efter (1044) drager Magnus til Danmark, herjer Jom, fejrer paa Me 

og paa Lyrffovehede, bortgifter Mfhilb (Cap. 28—36) og overvinder Sven 

ved Ne famt lidt før Juul ved AUaros (Gap. 37—39); Vaaren derefter 

(1045) vender Magnus tilbage til Norge (Cap. 39) og opholder fig der om 

GSommerer, men drager atter mod GSven, og overvinder ham ved Helge: 

nes (Gap. 40), herjer derefter flere af de banffe Ler, og tilbringer den føl 

gende Vinter (2995/15) igjen i Danmarf (Cap. 41): her omtales Brevet til 

Kong Edward (Cap. 42). Men i Harald Haardr. S. Gap. 18 modſiges ben 

Ungivelfe, at Magnus ffulde have tilbragt Bintren efter Helgenes-Slaget i 

Danmark. Det figes her, at han endnu famme Heft vendte tilbage til Norge 

(Gap. 18); at Harald paa famme Tid Fom til Sverige og fluttede Forbund 

med ben fra Helgenes flygtede Sven (Gap. 17), at Magnus derpaa (det figes 

ej om det var famme Høft eller følgende Vaar), udruftede fig forat drage til 

Danmark, men imidlertid fluttede Forbund med Harald (Gap. 19, 20); at 
begge JFrænder næfte Vinter herffede tilffammen i Norge, tilbragte Midvintren 

i SHrondhjem (Gap. 1—24), og at de VBaaren efter (10472) gjorde et myt 

og til DanmarÉ, hvor Magnus famme Høft døde (Gap. 31—35). 

Magnus d. 4. Saga i Flatøbogen og Morfinffinna ftemmer omtrent med 

ben foregaaende, indtil hvor biin Modfigelfe indløber; thi Modfigelfen findes 

ikke her; der figes ingenfteds, at Magnus firar efter Helgenes-Slaget vendte 

tilbage til Norge, og heller iffe, at Harald traf Sven firar efter Slaget; ber: 

imod heder bet, at Harald førft opføgte Magnus i Danmark og førft fiden, 

da denne ej vilde afftaa ham nogen Deel af Norge begav fig til Sverige og 

forbandt fig med Sven, Heraf frulde bet da fynes, fom om dette Forbund, 

deres paafølgende Tog til Danmark, og endelig Haralds JForlig med Magnus 

førft fandt Sted bet paafølgende Aar, eller Aaret efter Helgenes-Slaget; og 

Yaret derefter døde Magnus. 

Snorre (Gap. 23—25) lader Magnué ſtrax om Heften, efter at være hyl: 

bet i Danmark, drage hjem til Norge, og imidlertid ubnævne Sven til Jarl; 

famme Vinter gjør Sven Opftand (Gap. 26); Vaaren efter (altfaa 1043) 

drager Magnus til Danmark, erobrer Jomsborg, bortgifter fin Svfter, flaar 

Benderne paa Lyrffovshede, og overvinder Sven ved Me og i Aaros (Cap. > 

25—30); herjer derpaa i Sjæland, Skaane og Fven, og fidder Reften af VBintz 

ren i Fred i DanmarÉ (Gap. 32, 33); om Vaaren (1044) vender han tilbage 

til Norge (Gap. 33); drager fenere ud paa Uaret ned til Danmark, og over: 

vinder Sven ved Helgenes (Gap. 34), herjer derefter paa forffjellige Steder 



Magnus's JFordring paa England. 7 

fænge han, Edward, var i Live. Magnus, beder det i vore Sagaer, blev 

faa rørt over Den Beftrivelfe, Edward havde givet over alle fine Gjenvor- 

Digbeder, og gjennemtrængtes af en faadan Mrbodighed for bans hellige Liv, 

at ban ftrar opgav al Tanke om at befrige ban, men fod ham beholde Niget i 

Fred. Den fande Grund var dog den, at Magnus og hans Raadgivere inde 

(Gap. 35), og tilbringer Bintren i Danmaré (Gap. 36). Men i den paa: 

følgende Haralds Saga, Cap. 20, forefommer og hvs Snorre hiin vvenfor 

paapegede Modfigelje, nemlig at Magnus figes at være dragen tilbage til 

Norge endnu famme Heft, fom Helganes-Slaget havde ſtaget. Thi Snorre 
følger her og langt hen i det Følgende næften Ord til andet Hroffinffinnas 

Beretning. Holder man fig Fun til Angivelfen i Gap. 20, bliver Haralds og 

Magnus's Mode i 1045; deres næfte Tog til Danmark og Magnus's Død 

1046. Dog maa det hermed ogfaa fammenholdes, at i Harald Haardraudes 

Gaga, Gap. 76 lader Snorre Harald herſte i 15 Bintre, 2 Bintre og 3 Halv- 

aar efter Magnus's Død og, fom det fynes, indtil Edward Gonfesiors Død, 

der middelbart foranledigede hans fidfte Tog til England, Edward bøde 5 

Jan. 1066. Sytten VBintre og tre Halvaar, d. e. atten Bintre og en Som: 

mer før denne Vinter, gjør VBintren 1997/,8 til Haralds førfte, hvoraf følger, 

at Magnus's Ded her henføres til 1047. I den vidtløftige Harald$ Saga, 

Gap. 9L findes egentlig den famme Ungivelie, men ,,15" er her forvanffet til 

412, i det mindfte i den trykte Text i Fornm. Sögur, uden at nogen berigti- 

gende Variant anføres; da det dog ej fan være Meningen at Magnus døde 

1049, er man vel berettiget til at betragte Fallet ,,12" fom om det ene grun- 

dede fig paa Skriv: eller Leſe-Fejl. 

Fagrffinna, Gap. 135 -37, lader Magnus overvintre i Danmark efter 

Sronbeftigeljen og derpaa tilffrive Kong Edward; denne Binter bliver faaledes 

10423.  Derpaa heder det (Gap. 137) at Magnus drog hjem til Norge i det 

tredie Aar efter, og, medens han laa i Elven, forlenede Sven med Danmark. 

Dette fEulde faaledes være føret 1046. Men da det neppe Éan have været 

- GSagaftriverens Mening, at føyde denne og de paafølgende Begivenheder faa 

langt ned i Siden, maa man vel antage at en Fejl her er indløben, f. Er. 

pritja i Stedet for vi, og betragte Stedet, fom om Forfatteren meente at 

Magnus noget fenere det famme Uar, efter at han havde førevet Brevet til 

Edward, lod Sven tilfværge fig Ed. Dette Éunde dog endnu være I Løbet af 

den førfte Vinter, for faa vidt man ej vilde Iægge Begt paa den Omftændig- 

hed, at Edward I Svarffrivelfen omtaler fin Kroning (Paaffe 1043), thi det 

er Heel uvift, hvor vidt Brevet virkelig lyder faaledes fom han førev det, eller 

hvor vidt den, der forfattede det, Fjendte tilftrætfeligt til den engelffe Tidsreg— 

ning. Gamme Sommer, heder det, (1043) drog Magnus tilbage til Danmart 

og indfatte Sven til fin Jarl i Iylland, men tilbragte Vintren i Norge. 

Samme Vinter (1043—44) antog Sven Kongenavn (Gap. 140); Uaret deref: 

ter (1044) gjorde Magnus fit førfte Felttog til Danmark, befrigede Fom, m. m., 

jejrede paa Lyrffovshede, overvandt Sven ved Aaros og overvintrede i Jylland 

(Gap. 141—144); Sommeren efter (1045) ftod Slaget ved Helgened og de føl- 

gende fmaa Herjetog (Gap. 145, 146); men derpaa heder bet (Cap, 147) at 

medens Magnus laa ved Skaane, nemlig paa dette Herjetog, fom Harald til 

ham, den Sommer, da der var hengaaet 16 Vintre efter Et. Olafs Fald, og 

da han felv havde været Konge i 10 Vintre, hvoriblandt to (i Variant 5) 

baade over DanniarÉ og Norge. Det førfte af disfe Jal giver for Haralds 
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faa, at Det neppe vilde lykkes ham med Magt at gjøre denne Fordring gjele 

dende. Fi De engelffe Unnaler fortælle udtryffeligt, at Maqnus truede Ede 

mard med Krig, og at Denne Derfor nødfagedes til at holde en Flaade ude 

Anfomft Sommeren 1046; det andet 1045; det tredie (vi fre børt fra den aabene 

bart urigtige Bariant, der maaffee ftaar i nogen Forbdindelfe med det oven 

omtalte Pritja åri) henfører hans Erhvervelfe af Danmark til 1043 eller 1044. 

Fremdeles Modfigelfer. Der følger nu ingen nærmere Angivelfe af hvor længe 

Magnus'é og Haralds Strid varede, men deres Forlig henføres til 122 VBintre 

efter Harald Haarfagres Død (Gap. 175); dette er aabenbart en Inkurie i 

Stedet for 112, der giver Uaret 1045; dernæft omtales een Vinter, de regje: 

rede i Fællesffab, (Gap. 176, 177 jvfr. 114), og endelig (Gap. 178) deres fer 

nefte Tog til Danmark „een Binter efter Ragnvald Brufesføns Fald”'; famt 

endelig, famme Aar, Magnus's Død. Hertil maa føjes, at Nisuaflaget henføres 

til Haralds 16de Uar (Gap. 195), JForliget med Sven til det 3vie derefter, og 

Edward Gonfesjors Død famt Haralds Fald til hans 19de Aar (Cap. 197—207). 
Orkneyinga Saga omtaler Ragnvald Brufesføns førfte Ankomſt til Orkn— 

øerne fom forefalden ſtrax efter Magnus's Jronbeftigelfe i Norge, altfaa rime: 

ligviis 1035; derpaa nævnes den følgende Baar (1036) og VBintren derefter 

(1036—37); dernæft omtales endnu 8 Vintre (altfaa fra og med 1037—33 

til og med 1014—45), bvori Ragnvald befad %; af Jarldømmet; Lidt før den 

følgende Juul (1045—46) fynes hans Drab at have fundet Sted, dog er det 

iffe vet tydeligt, om de Stridigheder med Ihorfinn, der bevirkede hans Død, 

varede fun i ect, eller i fo Uar: det er faaledes heller ikke ret Fart, om Ragn— 

valds Drab forefaldt i 1045 eller i 1046. Vaaren efter (altfaa 1045 eller 

1047) fom Gftervetningen om Drabet til Norge, og famme VBaar, fynes det, 

tiltraadte Kongerne det Tog til Danmark, der blev Magnus's ſidſte. 

Mag. Adam af Bremen angiver intet nøjagtigt om Magnus's Megjerings= 

aar, men omtaler dog hans Død efter at have talt om Kejfer Henrif den 

3dies Kroning den 25 December 1046. Chron. Sax. omtaler vel Magnus og 

Gven, men fun i den Z3die Goder's Optegnelfer fra det 12te Uarhundrede, 

hentede fra Florents af Worcefter, hvori de og findes. Denne figer at Mag- 

nus i 1045 truede med at befrige Erward, men bindredes ved den Ham af 

Gven paaførte Krig; at han i 1046 flog og fordrev Sven, at han i 1047 vervandt 

ham i et Hovedflag og tvang Danerne til at betale Penge, herffede derpaa en Stund, 

og døde Fort efter. Dette er i den Bdie Goder af Chron. Sax. henført til Uarene 

1046, 1047, 1048. Men det er tydeligt nok, at de Feltrog, her omtales, ere 

de førfte, fom Magnus gjorde til Danmark, at det fidfte Slag, fom omtales, 

er Helgenes:Slaget, og at Florents, forverlende Magnus's fidfte Tog til Dan: 

mark 1047, hvorved intet Slag med Sven forefaldt, med det i 1044 eller 1045, 

bar flyttet famtlige Felttog to eller tre Aar for langt ned i Jiden. Man 

lærer faaledes fun heraf, at Magnus's Fordring paa England virkelig fremfør- 

teg, førend han fom i Krig med Sven, 

Gagaerne meddele imidlertid et Vers af den famtidige Arnor Jarlaféalds 

Kvad over Magnus, fom her er af ſtor og afgjørende Vigtighed. Efter at 

have omtalt Slaget ved Helgenes, og de paafolgende Herjetog i Skaane og 

Falfter, overalt med Gitater fra hiint Kvad, nævnes Ungrebet paa Fyen; og 

i bet her citerede Berg tales der i den førfte Halvdeel om dette Ungreb, I den 

anden om at Magnus fyldte fit tyvende Aar. (Magnus den godes Saga, Gap. 

40, hos Snorre, Gap. 35, Fagrffinna, Gap. 146). Gaa vel den ftørre Mag 

nus ben godes Saga, fom Fagrffinna tilfeje her en dvidere, at dette Kvad an: 

tyder, hvorledes Magnus fyldte fit 20de War, Da han nu var fød VBaaren 
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tuftet i Sandwid, men at Det alene. var Krigen med Sten Ulfsſon, Der 

hindrede Magnus fra vat foretage noget Angreb 4). 

2. Sven Ulfsſon i Danmark. 

Bi have alerede ovenfor omtalt Sven Ulfsføn, og de Fordringer, 

han troede at have par Den danſke Kongetrone, efter -at Knut den magti— 

ge8 lige nedſtigende mandlige Linje var uddøet. Sven tar en Syſter— 

føn af Knutj bans Farfader Thorgils Spratalegg var, fom man har al 

* 1024, ſtulde Helgenes-Slaget efter dette have fundet Sted 1043. Men Me— 

ningen af Arnoré Ord er her aabenbart misforftaaet. — Han taler ej om no— 

gen ,,paafolgende Vaar“; men efter at have gjort Regnſtab for den næften 

uaforudte Folge af berømmelige Bedrifter, fom Magnus udførte i mindre end 

et Aar, fra Fndtageljen af Jomsborg og Slaget paa Lyrffovehede indtil Sla- 

get ved Helgenes, og efter hvilfen der nu indtraadte en Fort Nolighedstid, ude 

hæver han udtrykkeligt, at dette var Magnus”s 20de Uar, Dette fremgaar 

end tydeligere af et Vers, fom anføres. af et andet Kvad af Arnor, den faa 

kaldte Hrynhenda, hvilfen han kvad for Magnus felv; her fiaar det udtrykke— 

ligt, at Magnus i een Vinter (det vil her fige i eet Aar) havde Holdt fire 

Slag: han mener Slagene paa Lyrffovshede, ved Re, Aaros og ved Helgenes; 

ligeltedes anføres et Vers af den famtidige Shjodolf, hvor der fales om tre 

Glag, fom om de Havde fundet Sted Fort efter hinanden, nemlig Slagene paa 

Lyrffovshede, ved Uaros, og ved Helgenes. (Magnus den godes Gaga, Cap. 

AL, Snorre, Gap. 37). - Hvis de nu alle forefaldt t eller omfring Magnus”s 

+ 2096 Uar, ev det Fart, at Helgenes-Slaget maa have funder Sted noget fenere, 

itte tidligere, end han fyldte det, og følgelig maa det anfees fom vift, at det 

indtraf ud paa Sommeren 1044, Dette Punkt er faaledes at anfee for 

fitfert. Af hvad der ovenfor er anført om Haralds Regjeringstid, maa det 

ligeledes anſees for fiffert, at hån drøy til England i fit 1950 Megjeringsaar, 

eller med andre Ord, at Magnus døde 1047. Vi have faaledes tre visfe og 

ufravigelige Punéter, efter hvilte den. hele øvrige Jidsregning for Magnus's 

Regjeringstid maa lempes, nemlig Sronbdeftigelfen i Danmark 1042, Helgenes- 

Slaget Sommeren eller Begyndelfen af Høften 1044, og hans Ded 1047. 

Efter denne Sillempning faar man faaledes ud, at Snorres Jidsregning, bin 

Modfigelfe fraregnet, bliver den bedfte, Magnus er endnu om Høften 1042 

vendt tilbage til Norge, udnævnte i Kongehelle Sven til Jarl, har maaffee 

atter ledfaget ham til Jylland og indfat ham i Jarldømmet, og er derpaa 

dragen til Shrondhjem. Samme Vinter har Sven gjort Oprør. I det føl: 

gende Aar (1043) har Magnus fordrevet Sven og fejret ved Lyrffovshede og 

Uaros! J 1044 leverede han Slaget ved Helgenes, og forblev VBintren der— 

efter i Danmark. Han er da neppe endnu ſtrax Fommen i Berorelſe med 

Harald, men; har tilbragt, fom det heder i Magnus den godes Saga, hele 

denne Vinter fredeligt. Sommeren efter (1045) har Harald meldt fig Hos 

ham, og et bleven åfviift, derpaa er Magnus dragen til Norge, og bar over 

vintret der; med andre Ord, denne Ninter er af Sagaftriverhe bleven forver- 

tet med den foregaaende.  Vaaren efter (1046) have Harald og Sven i Fal- 

lesffab angrebet DanmarÉ; famme Høft har Magnus og Harald fluttet Forlig 

med hinanden, og Uaret efter (1047) ev Magnus død. — Denne SJidsregning 

beſtyrkes ogſaa ved andre Omftændigheder, fom idet følgende ville blive omtalte. 

1) Goder 3 (D) af Chron. Sax, ved 1046; Flovents ved 1045. 
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Grund til at antage, en Datterføn af Harald Gormsfon, og fandfynligviie 
beftemt til hans Arving, da hans egen Søn Sven Fjugeftegg værmede om 

fom en landflygtig Viting. Derhos var Sprafalegg-AGtten felv en umid- 

delbar Green af Lodbroke-MWtten, da Styrbjørn, Thorgils's Fader, var en 
fvenft Kongefon. Der var faaledes mange Grunde, fom talte for, at Sven 

efter Hardefnut$ Død optraadte fom den gamle Knytlingez og Lodbroke-MWts 

Nepræfentant og Arving. Endog de, Der ej vare hans umiddelbare Fil- 
bængere, maatte finde det haardt, at han ſkulde være udeluktet fra Arven, 

og at Denne føulde gaa vver til en WGtten aldeles uvedfommende Mand. 

Aarfagen, bvorfor Hardeknut i fin Arvepagt med Magnus iffe tog mindſte 

Henſyn til ham, er ellers let at indfee. Lige fra Harald Gormsføns 

Dage havde der — hvad man trods det Morke, der hviler over denne Periode 

af Danmarks Hiftorie, tydeligt fan ſtimte — berftet Stinfyge og fjendeligt 

Uvenffab mellem den fongelige Hovedlinje og den Sprakalegyfte UG. Dette 

Uvenffab grundede fig ej afene derpaa, at Legge Linjer onſkede Kongemagten, 

men ogfaa par De politiffte Hovedpartiers gjenfidige Stilling i Danmarf. 
Vi have allerede under Harald Gormsjøns Negjering puaviift Vilværelfen 
af disſe Partier, et nationalt-danft, eller maaftee rettere nationalt-gotift, der 

havde fin kraftigſte Støtte i Mtter, hvis Medlemmer fiden optraadte fom 

Jomsvikingernes Hovdinger, og fom efter al Sandfynlighed havde boldt fig 

i Landet fiden Leidrefongernes Tid, — fornemmelig i de mere affidesliggende 

Dele, fom Bornholm og Stanne —; og et andet, der Dannedes af Efter— 

fommerne og Filhængerne af Ve nordiffe Høvdinger, Ver i fin Vid med 

Sigurd Ning og hans Cjterfølgere havde omftyrtet Leidre-Miget og gjort 

fig til Herrer i Danmark ?). Vi have nævnt, bvad der taler for den Me- 

ning, at allerede før Gorm den gamles Død hans Søn Harald føgte at 

erbverve Magten ved at frøtte fig til Hint nationale Parti, medens bans 
Broder Knut ftøttede fig til det andet ?). Siden optrandte Haralds Søn 

Sven i Knuts Sted fom Høvding for det nordiffe Parti, medens Harald 
frembeleg ftøttede fig til det andet Parti, idet han ogſaa, fom vi have feet, 

fluttede fig til de vendiffe Furfter, og ſogte at ftaffe fig Befiddelfer i Vend- 

fand, udenfor Det egentlige Danmaré, for ber at have et Filflugtsfted mod 

fine mægtige Fiender 3). J den nøjefte Forbindelfe hermed ſtod Oprettel- 

fen af Jomsvifinge-Samfundet, der ftiftedeg, medens Styrbjørn, Thorgils 

Sprakaleggs Fader, havde Jvin i fin Befiddelfe *). Ut Thorgils af det nar 

tionale Parti betragtedes fom den, der efter Harald ftulde blive dets pvere 

fte Høvding, og hvilken det endog onſkede fig til Konge, pvis det lykkedes 

1) Se ovenfor I. 2. S. 66. 

2) Gammueftedö S. 71. 

3) Sammeftedé S. 76. 

4) Sammefted$ EZ, 99—103. 
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Det at faa Overhaand, maa anſees lige fan vilt, fom at Jomsborg efter 

Haralds Plan flulde blive en arvelig Befiddelfe i Sprakalegg-Mtten, og at 

Jomsvikinge-Samfundets vigtigfte Formaaf var at værne om Denne VEE og 

og fremme dens Interesfer 1). Derfor finde vi Jumsvikingerne ogfaa i et 

meget fpendt Forhold til Kong Sven, medens Derimod Eilif, Ihorgils 

Sprakaleggs Sun, optræder blandt FJomvifingernes fornemfte Høvdinger 

tilligemed Thorkell høje og Heming 2). Disſe Høvdinger traadte endog i 
2Gdhelveds Fjenefte imod Kong Sven %). Vel fee vi fiden Thorkell høje, 

under forandrede Forhold, flutte Forbund med Svens Søn Knut, paa 

famme Tid fom Gilifs Broder Ulf egtede Knuts Syfter Wſtrid og ud— 

nævntes til Jarl, efter al Sandfynlighed i Jomsborg *), fom ban enten 

allerede befad, eller fort efter ved Knut Hjelp erobrede. Men i 1021 

blev Thorkell ertlæret fredløs af Knut, og dræbt af de danffe Havdinger 5); 

og uagtet Knut endnu troede Ulf faa godt, at ban endog indfatte ham til 

Statbolder å Danmart 6) — wupaatvivfelig det Maal, hvortil Uff ved at 

hykle Venſkab for Knut fænge havde figtet —, benyttede Denne Dog, fom vi 

have feet, Knuts førfte længere Fraværelfe til et Forføg paa at gjøre fig 

uaffængig, og dette mislykkede Forføg havde ej alene Ulfs Drab, men vgfan 

hans Søn Svens Landflygtighed til Følge.  GSten ftod faaledeg, da Har- 

defnut fluttede biint Forlig med Magnus, fom en fandflygtig, af Kongen og 

hans Filbængere felv mistænkt Høvding for et politiff Parri, bvis Henfigt 

Det var at betage de herffende Høvdingeflægter deres Indflodelſe. Allerede 

hans Arvefordringer paa Jomsborg fired aabenbart imod Kongehufets In— 

teresfer, end fige De Fordringer, han maatte formodes at have paa Kronen 

felv. Under disſe Omftændigheder ev det ej at undres over, at fær 

1) Det ftaar vel ingenfteds tydeligt udtalt, men fremgaar deg umiskjendeligt af 

att, hvad man for Reften med GSitferhed verd om disfe Begivenheder. 

2) Gammefteds S. 470. 

5) Sammefteds S. 472. 

4) Sammeftedé S. 478. 

5) Gammefteds S. 672. 

5) Det er ovenfor (I. 2. S.767) omtalt, hvorledes Knut den mægtige udnævnte fin 

Son Sven til Herre i Fomsborg, og at han fiden overdrog Beſtyrelſen til Harald, 

Thorkell højes Søn.  Henfigten var faaledes at inddrage Jomsborg, eller at 

gjøre det til en Upanage for vnaregRkongefenner. Det maatte ogfaa anfers 

farligt, at lade dette vigtige Len fomme i Hænderne paa andre end paalidelige 

Mand, og ifær maatte det være betænkeligt, at fre det i Hænderne paa noget 

Medlem af den med Kongehufet rivaliferende Sprafalegg:ACt. Harald, Thor— 

Fell hujes Søn, fynes ganføe at have flurtet fig til Kongehufets Interesſer. 

Hans Jarfetitel havde neppe noget med Jomsborg at beftille, men betragtedes 

vel nærmeft fom tilfonimende hans Ut. Paa famme Maade har vel og Siy- 

. valde Jarl kun ført FJarletitel fom Familie-Titel, medens han i Jomsborg 

alene var Thorgils Sprataleggs ellev Sonnernes Formynder, og Befalings- 

mand i Borgen, 
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de Høvdinger, Der fedede Hardeknuts Skridt, ikke onſkede Sven til hans Efter— 

følger og beller vilde udfætte fig før den Mulighed, at Niget tilfaldt en norft 

Konge, tbi af Denne var Det Dog altid at vænte, at han nærmeft vilde varetage Det 

nordiffe Partis Interesfer lige over for Det national-danffe '). Derimod 

maatte Sven have mange Tilhangere hos det egentlige Folk. Alle de mlde 
gamle Slagter fra Leidrefongernes Tid, Der maaſkee allerede havde gladet 

fig til. Knytlingeftammens nær foreftaaende Uddøen fom det Ojeblik, da De 

nordifte Høvdingers Vælde ffulde oppore, maatte, ifær efter Arbepaglens 

Opvettelfe, fætte Haabet til Sven fom deres vordende Frelfer. Og ifær er 

Det fandfynligt, at for faa vidt endnu nogen var tilbage af Jomsvifingernes 

Stare, famlede de fig om ham, og opfordrede ham til at gjøre fine Nettig- 

beder gjeldende. - Hvis man fan tro den ovenfor efter Mag. Dam af Vre- 

men meddeelte Beretning, ffal endog Hardefnut felv, da Sven perfonligt be- 

qav fig til ham, have antaget fig hans Sag. Det er og beel rimeligt thi 

deels var Sven og Hardeknut jevnaldrende Frænder og gamle VBarn- 

domsbefjendte*), deels var Brenno-Forliget, fom det udtrykkeligt figes, mere 

De Danffe og norffe Høvdingers, end Kongens eget Verk, fan at det flet ikke 

er afrjort, at Hardeknut juſt betvagtede Det med fynderlig Glæder at 

han under faadanne Forhold ved Synet af den baabefulde Fvrænde og 

Barndomsven funde føle Anger over at Have yivet fit Minde til en 
Foranftaltning, Der truede med at berøve Denne Frænde det Mige, bvor- 

paa han havde faa grundede Fordringer, og at bringe Det i Hænderne paa en 

fremmed Konge, er heel naturligt, og bvad man tillige oftere har feet Er— 

empfer paa 3), ifær Da ban vel, fom man maa formode, havde en Anelſe om 

at Magnus vilde fomme tif at overleve han. - Men pvad enten nu, fom 

Mag. Adam fortæller, Hardeknut virkelig fatte Sven i Spidfen for en 

Flaade, bvormed han forgjeves bekrigede Magnus, eller han fun forelobigt 

tilfagde ham fin Beſkyttelſe, ør det vift, at Sven efter et fort Oppold i 

Gnaland og maaffee i Danmark, atter maatte ty tilbage til Sverige,  bvor 

han fiden Faderen Død havde opholdt fig). Og Hvis ban væntede Hjelp af 

1) Svfr. herom ovenfor, I. 2. S, 726. 

2) Da Knut allerførft udnævnte Ulf Jarl til Statholder i Danmark, tog han 

Sven med til England fom Gisfel, fe ovf. I. 2.3. 726. Men fidenefter maa 

Sven være fommen tilbage til fin Fader og have levet fammen med Ulf, thi 

der fortælles udtrykkeligt, at Ulf ved Knuts Anfomft til Danmark 1027 fendte 

Even og Hardeknut til ham for at bede ham om Naade, fe S, 730, Ut 

GSven og Hardeknut vare jevnaldrende, figes udtrykkeligt i Olaf d. hell. Gaga 

Gap. 144, 

tigefom da Englands Dronning Unna, fom bekjendt, efter at Georg af Hannover 

var bleven beftemt til Englands Tronarving, dog føgte at omftyrte denne 

faafaldte act of settlement, og fpille Tronfolgen over til fin Broderſon, 

Jakob Stuart. 

4) Ogſaa Ågrip Gap. 31 omtaler Svens Ophold i England. 

3 
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Hardeknut, kunde Dennes Død ikke andet end hindre Udførelfen af hans 

Planer. 

Sverige var for Sven faa godt fom et andet Fadreland. Hans 

GStamfader Styrbjørn var en fvenfl Konqefon. Efter al Sandfiynlighed 

havde hang Farfader Thorgils Sprakalegg opholdt fig Der i Iængere Fivd. 

Der tales ikke om, med hvem Denne var gift, og hvo der var Ulf Jarls Mo- 

der, men den Omftændighed, at bans Sonner bed Ulf og Cilif, ligeſom 

den teftergautfte Furl Ragnvalds Sonner, medens tillige Ragnvalds Faver, 

Skagul-Toſtes Søn, hed Ulf, fynes at antyde, at Thorgils's Huftru var 

ſpenſt og hørte til Den famme GE fom Nagnvald og Sigrid Storraade 1). 

Ulfs Huſtru IEjtid var, fom vi habe ſeet, en Datter af Sigrid, og da Vi 

fenere erfare, at de danſke Konger, Sven Ulfsføns YEtlinger, havde Privat 

befiddeffer å Gautland, af hvilke flere vare en Deel af den fanfaldte Sige 

tidlev, eller Sigrid Storraades efterladte Jordegods, ligger den Slutning 

nær, at disſe Befiddelfer oprindelig bave været hendes Datter Wſtrids 

Medgift, og Sønnen Svens Modrencarb *). Man ſynes ſaaledes at maatte 

antage, at Sten bande paa Fædrenez og Mødrene-Side har arvet ſtore 

Gjendomme i Sverige, vg at Derfor hans fange Ophold i Dette Land neppe 

engang funde faldes en Landflygtigbed, da han fnarere funde figes at op- 

holde fig i fit vette Fadrenebjem. - Den bele Did har han vel tilbragt 

deels paa fine Gaarde, deels Dos fin Frænde, Kong Anund, med hvem ban, 

fom han felv fiden fortalte, deeltog i hans forffjellige Krigstog *). Her 

- bar han fandfynligviis været omgiven af en talrig Skare af fin Faders 

danffe Filbængere, Der deels fra Danmark, deels fra Hoffet i England fam- 

fede fig om ban, og fandt en gjeſtfri Modtagelje og trygt Tilhold paa 

bans Godfer. 

1) Opfaldelferne fpillede nemlig en ſtorre Nolle i Norden i ældre Dage, end fez 

nere; og da der, faa vidt bekjendt, ikke tidligere havde været nogen Ulf eller 

Eilif t den foenffe Kongefamilie, lige faa lidet fom nogen af dette Navn fandtes 

i Nagnvald Jarls Huftru Ingebjørg Sryggvesdatters Et, maa man flutte, at 

faa vel hans fom Thorgils's Gønner ere opkaldte efter fælles Frænder af 

hans Wt, med bhvilfen Thorgils faaledes har været befvogret. Uſandſynligt 

er det ej, at hans Fader Ulf igjen Éan have været en Sønneføn, og følgelig Sigrid 

Storraade en Sønnedatter af den Ulf Jarl, der i Styrbjørns Jhaatt nævnes 

jom dennes Mordroder og Fofterfader. Se Langebek Ser. Rer. Dan. II. S. 282. 

2) Om Gigrids Privatbefiddelfer eller Sigridlev, fe I. 2. S. 309. 

3) Dette ſtaar udtrytfeligt hos Mag. Adam af Bremen, II. 21. Adam anfe- 

rer her Kong Sven fom fin Hjemmelsmand for at Norge ej Fan gjennemrejfes 

i een Maaned, og Sverige neppe i to. ,, Dette", fagde han (Mag, Adam an-= 

fører Kongens udtrytfelige Ord), „provede jeg, da jeg nylig under Kong Ja— 

ob (8. e. Unund) i 12 Aar gjorde Krigstjenefte i hine Egne, hvilke begge 

omringes af høje Fjelde, ifær Norge, der med fine Alper omgiver Sverige." 

Det fynes heraf, fom om Anund feulde have betriget Norge, hvilket dog neppe 
fan have været Iilfældet. 
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Sven befad mange Egenſkaber, der gjorde ham ſtikket til at vinde fine 
Omivelfers Kjærligbed. Hun var mild og nedladende, gavmild og gjeftfri, 

tætkelig af Udvortes, flog og forftandig. Men hans Hang til Vellyft for- 

førte bam til mange Fejltvin, og hans Klogſkab fynes iffe at have været 

parret med Aabenbjertighed og Nevelighed, i Det mindite hvor Der handledes 

om politiffe Anliggender. Han fynes at have baft Hang til Blodagtigbed, 

manglet perfonligt Mod, faa at han foretrak Intviger for aaben Ferd, og 

iffe tog i Betænkning at anvende Hyfleri og Falftbed, naar det gjaldt at 
opnaa et Vigtigt Maal, fornemmelig det vigtigfte af alle, Erbvervelfen Af 

Knytlingerne$ Kongetrone )). Da Magnus nu havde alt for godt Fodfefte i 

Danmark til at det funde nytte Sven at befrige bam med de Stridskræfter, 

dDer ftode til hans Naadighed, befluttede han at forføge fin Lykke ved Lift 

og Forræderi. Han opføgte derfor Magnus, da Denne ved fin Filbagerejfe 

til Norge om Hoften, efter at ban var Vleven byldet i Danmark, lag ved 

Kongebelle, for Derfra fiden at fortfætte Nejfen langs Kyſten norvdefter, vg 
opbod alle fine Overtaleljestunfter for at vinde hans Yndeft og Tillid. Hvis 

1) Denne Gharakteriftif er neppe for fireng, naar vi neje fammenholde alt, 

hvad vi baade af norffe og danffe Kildeffrifter erfare om Sven. Hans Vel- 

Iyftighed og mislige evnet i denne Henfeende omtaler endog Sare, og det 

temmeligt ubførligt, S. 557. Her taler han vel forreften om hans glim- 

rende Ggenffaber, men tidligere (GS. 547) erkjender han bog at Sven mere 

ved Held, end ved Kraftanftrengelfe fom i Befiddelfe af Riget, og lader ber 

fynderlige Vink falde om at han endog til en Tid var forhadt af Danerne. 

Ut der blandt disfe gif Gagn om at han var frygtfom, fees af de bekjendte 

Ord, fom den hallandffe Bonde Karls Huftru udftedte efter Slaget i Misaa; 

fe Harald Haardraades Saga Cap. 79. Og at han agtede Sandheden lidet, 

derom harman idet mindfte haandgribelige Bevifer t de utandfærdige Beretnin- 

ger om fit hele Forhold til Magnus, til Harald og den engelſte Konge, fom 

ban fiden — aabenbart for at beſmykke fin Ferd — meddeelte Mag. Adam, 

og bvilfe denne har opbevaret.  Ihi om man endog, fom enkelte ville, gaar 

ind paa hans Fremftilling af Maaden, hvorpaa Magnué blev Konge i Dan- 

mark, faa er det dog vift, at Sven aldrig efter Magnus's Det var Konge i 

Norge, og tvang Kong Edward til at byde ham Tribut og udnævne ham til 

fin Arving: alt dette er ligefrem Opfpind, fom Sven har faaet Mag. Udam 

til at tro. — Gnorre, Magnus den godes Gaga Cap. 23, ſtildrer Sven fom 

„ſmuk, hoj og ſterk, en ftor Fdrætsman», forftandig og udruftet med alt, hvad ber 

pryder en god Konge”; han falder ham ligeledes , ben vennefælefte Mand," og 

reflekterer itfe fynderligt over hans Jvetungethed; men i be ældre, vidtlofti— 

gere Kongefagaer (Magnus den godes Saga Gap. 26) ftaar der udtrykkeligt 

at han ,foor med fagre Taler, og ſtaffede fig faaledes i Venſtab med Kong 

Magnus“, at denne „lyttede til hans Vennetale, fandt at han var forftandig 

og fmuf at fee til, og troede at han var lige faa ordfaft fom fagertalende, lige 

faa paalidelig og tro, fom han var fljøn at fee til". Dette rober nokſom, at 

Sagaens Forfatter eller Sagnberetteren har fat hans Troffab og Nedelighed 

meget lavt, Dette Frat i Svens Gharakteer maa man vel merke fig og have 

for Øje, for vet at forftaa de følgende Begivenheder. 
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Det virkelig forholder fig faaledes, fom vi ovenfor have omtalt, og fom han 

i Det mindfte feiv fenere berettede Mag. Adam af Bremen, at ban far Maa— 

neder i Forvejen bavde forføgt at hindre Magnus fra at fomme i Beſid— 

Delfe af Danmarf, havde venne al Grund til at modtage bam med Uvilje 

og mistænfe hans fagre Ovd. Men deſto fuldfomnere maa hans Fiinbed 

og Forftillelje have været, thi Det lykkedes ham ganſke at indfimigre fig hos 

Magnus, og fomme i Beſiddelſe af hans Tillid. Han ſogte, heder det i en 

af Kongefagaerne, at erhverve Magnus's Venſkab, og Lad om at maatte faa 

et Len i bang Nige, tilbod ham fin Troſkab og lovede at vile gar ban 

til Haande; ban talte om, bvor mægtige hans Frænder bavde tæret, me- 

dens han dDerimod ingen Beſiddelſer havde, vg forfifrede Kongen, at han i 

vet og alt ffulde vife fam ubrødelig Troſkab. Og Kongen, vedbliver Sa- 
gaen, troede hans fagre Ord, fordi, ban felv ikke fjendte til Svig, og gjen- 

gjeldte Den Oprigtigbed, han forudfatte hos dam. Efter flere og fange Sam— 

tafer, fom ban havde med ham i Genrum, befluttede ban, fom det fynes, uden 

engang at have børt Einar eller andre Raadgivere, at modtage hans Hylding 

og Troſkabsed: Det var maaſkee endog bans Princip, ikke at ville høre Dem 

uden i De Anliggender, der vedfom Norge. Gen Dag, da han og hans 

Mænd fad om Driffebordet, erflærede han derfor, at han vilde give Sven 

Jarlsnavn og et Len i Danmart, forærede ban en ny, progtig Purpurz 

kaabe, og lod bam rakke et Bæger Mjød for at drifte en Mindeftaal derom. 

Sven modtog Kaaben, men hån funde dog faa lidet dølge den Movdbyvdelige 

bed, ban folte ved at erfjende fig for Magnus's Vafal, at han, bøjt røde 

mende, ſtrax gav Den til en af de tilftedeværende, og felv fun tog en Graa- 

feld paa. Det fynes dog fom om Kongen ikke fan Det; i alle Fald ene 

fede han det ej. Men Ginar Fhambarffelve faa det, og udbrød ærgerlig: 

ofjarl, ofjarl, föstri (for ſtor Jarl, for ftor Jarl, Fofterføn)! Kongen tog 

disſe Ord meget ide op, og fvarede vredt: ,F tiltro mig nok ingen Sfjøn- 

ſomhed eller Menneſkekundſkab; jeg veed ikke hvad det ſkal betyde, at I ane 

fee nogle for alt for ftore Furler, andre for flet intet”. Det blev ved Be— 

ftemmetfen. Dagen efter, da Mesſen var fungen, lod Kongen fremtage et 

MNelitvieffritn, og opfordrede Sven til at lagge fine Hænder paa Dette vg 

fværge bam Troſkabsed. Svin aflagde Eden ufortøvet efter den Formular, 

Magnus foreftavede ham, nemlig ,at han ſkulde være Kong Magnus tro, 

ftedfe foge at foroge, og aldrig at formindſke hans Rige, og i alle Dele 

være ban underdanig, faa fænge De begge vare i Live”. Kongen tog derpaa 

et Sverd og feftede ved bans Side, hængte et Skjold om hans Hals, fatte 

en Hjelm paa bans Hoved, og gav ham Jarlsnavn, tillige med de Forle— 

ninger i Danmark, bans Fader Ulf Jarl havde haft.  Derhos befjendt 

gjorde ban, at ban overdrog ham at forfvare Jylland, der lna fjerneft fra 

Norge, og var meeft udfat for Angreb af Sarer og Venver. 
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Magnus. fedfagede felv Stren tilbage til Fylland, og indfatte ham i 

hans nye Embede 1). Han vilde Dog vel neppe have gjort denne Ombej 

om Jolland, pvis iffe et andet vigtigt Anliggende havde Faldet ham. Dette 

var et paatæntt Giftermaal mellem bans Halvfyfter Ulfhild og Ordulf, 

Den ældfte Son af den mægtige farifte Hertug Bernhard. Efter et å vore Kon- 

geſagaer meddeelt Saqn, fom dog ikke i fin Heelbed er fynderlig paalideligt *), 
ſkal Ovdulf i egen Perfon have indfundet fig alleredet Norge, forat bejle til 

Ulfhild, og Der bave faaet Løfte om hende. Men om det end forholder fig 

ſaaledes, hvad Der og er ufandfynligt, maa deg Maq. Adam af Bremen an— 

ſees nøjagtigt underrettet og aldeles paalidelig, naar han fortæller at Mag- 

nus fom til Slesvig, og havde et Mode med Erkebiſkop Befcelin af Bre- 

men, Hertug Bernhard af Saren, Biſkop Fbietmar af Hildesheim og Bi— 

ffop Rodulf af Slesvig, og at Ulfhild paa Dette Møde blev höjtideligt feftet 

til Bernhard Søn Ordulf *). Da hendes Giftermaal umiddelbart efter omta— 

les, maa man antage, at hun firar bar fulgt med Bernhard til Saren, og at 

Brylluppet højrideligboldtes Ver. En Forbindelfe med Magnus maatte være 

Bernbard meget vigtig, Og Det var ikke mindre nyttigt for Magnus at funne 

a: Det forholder fig neppe faaledes, fom et Par Gagaer fortælle, at Jarlsnav- 

net førft blev overdraget til Sven under dette Forte Ophold i Jylland, Jarls⸗ 

navnet har Sven viſtnok allerede faaet, da han hyldede Magnus, thi det ber 

tragtedes vel fnareft fom en Hæderstitel, der tilfom den Sprafaleggffe Et, og 

var neppe knyttet til hans Gtilling i Jylland, fom om dette indrettedes til et 

færftilt Sarledømme for ham. 

Dette Sagn meddeles i Magnus den godes Saga Gap. 30. Ordulf kaldes her, 

fom efter i vore Sagaer, Otto, og figes allerede at være Hertug. Det heder 

at Otto og Sarlands Kejfer (maaffee herved menes Ordulfs Fader Bernhard), 

enedes om at Ulfhild var et ønffeligt Parti for ham, og at Otto derfor begav 

fig til Norge for at bejle. til hende i Keiferens Navn, at han fom til Viken, 

men iffe traf Magnus, Fun hans Moder Alfhild, der udgav fin egen hHæslige 

Datter, Magnus's Gyfter, for Ufhild; at Otto derfor ej vilde indlade fig paa 

noget Frieri, men vendte tilbage med uforvettet Gag; at Kejſeren dog fendte 

ham atter op for at henvende fig til Magnus felv, og bejle til ben foregivne 

Kongedatter i fit eget Navn, ej i Kejferens: at Otto nu traf Magnué fit den 

den virkelige Ulfhild at fer, bejlede til Hende i eget Navn, og fit hende, famt 

at Brylluppet flod i Norge. Siden (i Gap. 35) tale derom horledes Kejfe- 

ren fil Ulfhild at fee efter Giftermaalet og ærgrede fig over at han ej, havde 

faaet hende. Her maa dog Mag. Adam meeft flaa til Troende, da, Saga-Be- 

retningen i det Hele taget har et ufandfynligt Præg. Men det er bog nok muligt, 

at Ovdulf foreløbigt har indfundet fig i Norge, maaſtee I Kongehellez han Fan 

endog have været i Folge med Kongen og Utfhild tilbage til Slesvig. Fulgte 

Wifhild med Magnus til Slesvig, maa hun og have været med ham i Kongehelle. 

3) Mag. Adam, IL. 75. Ut dette Mode maa have fundet Sted paa den her an» 

givne Tid, fres deraf, at Mag. Adam nævner det umiddelbar før Venderkri⸗ 

gen, og dog ſaaledes, at Magnus i Mellemtiden har været hjemme i Norge, 

(Magnus å Normannia rediens Heidibam appulit). sølle 

2 
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regne paa den mægtige Bernhards Hjelp mod deres fælled farlige Naboer 

Venderne. Fra dette Giftermaal nedftammer i lige Linje den fenere fariffe 

og braunſchweigſke Fvrfteæt, hvis Medlemmer nu beflæde baade Englanda, 

Hannovers og Braunſchweigs Troner. Magnus fortfatte Derpaa fin Nejfe 

nordefter, fom til Throndhjem lidt før Juul, og tilbragte Vintven i Nidaros. 

Den nye Jarl blev vel modtagen af Ulmuen i Danmark, tog fig en Hirv, 
og blev fnart, fom det heder, en ftor Høvding !). 

3. Sven Ulfsſons Oprør.  Magnus's førfte Felttog til Danmarf. Slaget paa 

Lyrſkovshede. 

Det fader til at Magnus har haft en faa ubetinget Tillid til Sten, 

at han iffe engang efterfod nogen paalidelig Ven hos ham for at ingttage 

hans Ferd og give ham Underretning om mistenkelige Bevægelfer. Han 

har maaffee ftolet paa De Høvdinger, han havde indfat i De pvrige Dele af 

Landet. Men ogfaa Visfe vare Danffe, havde vel tildrels været Kong Knuts 

1) Gammenhængen med GSvens Udnævnelfe til Jarl og Befalingsmand i JIplland 

fortælles noget forffjelligt i de gamle Sagaer. I Magnus den godes Saga 

Gap. 26, 27 heder det at Sven Fom til ham i eller ved Kongehelle, vandt 

hans Venféab ved fine fagre Taler, og blev af Kongen førft udnævnt til Farl 

idet han fit hiin Kappe, og Einar udtalte de Ord, fom ovenfor ere anførte. 

Magen efter, heder det, lod Magnus ham fværge Troſkabsed, beholdt ham 

hos fig en Stund, og ledfagede ham mod Sommerens Ende (det er ovf. an- 

ført at benne Saga lader Magnus tilbringe den førfte Vinter i Danmark) 

til Jylland, hvor Han gjorde ham til Befalingsmand.  Fagrffinna Gap. 138, 

139, lader Sven førft fværge Sroffabsed ved Kongehelle, men ej blive udnævnt 

til Jarl, førend da Magnus, efter at være vendt tilbage til Danmark, ved 

Vintrens VBegyndelfe forlod Fylland, gav Sven Jarlsnavn og fatte ham til 

at forfvpare Landet. Snorre derimod, Gap. 23, 24, nærner intet om Mag 

nus'8 Jilbagerejfe til Jylland, men lader Sven førft hylde Kongen, derpaa 

udnævnes til Jarl og Befalingsmand i hele Danmarf, og endelig fværge ham 

Troſkabsed, alt ved Kongehelle. Den ovenfor givne Fremftilling fynes at være 

den, der ved Sammenhold af de tre afvigende Beretninger bliver den rimelig= 

fte. Ut Hyldingen og Gdsaflæggelfen føede øfter ved Elven, at Sven gav 

gode Løfter og aflagde Ev paa et Rehkviefkriin efter Magnus's Foreftaven, figes 

udtrykfeligt i et Vers af den famtidige Thjodolf Skald, der paa alle tre Ste— 

der anføres. Dette er af megen Vigtighed, thi det indeholder et paalideligt 

Bidnesbyrd om Hyldings-AUften, der hverfen omtales af Saro eller Mag. Adam: 

tet kunde heller ikke pasje med hele det ovrige Opfpind, fom Sven forebragte 

denne, at erkjende at nogen Hylding havde fundet Sted, — Det er ellers vift: 

not en Misforftaaelfe af Snorre, naar han antager Gven at have været 

udnævnt til Befalingsmand over hele Danmaré. Han havde vel maaftfee 

Forleninger der, men hans egentlige Embede var at forfvare Jylland; han 

var et Sags Marfgreve, og hans Gtilling fvarede til de førfte jvdfke Her: 

tugers. 

Mund. Det norfte Folks Hiftorie. L. III. pr 
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Mænd, og burde vel derfor ikke anſees aldeles utilgængelige for hans ind- 

tagende og glattungede Svfterføns Bønner om at overføre paa ban den 

Kjærligbed, fom De forben bavde haft for Morbroderen. Desuden havde 

de nu forſt prøvet, bvad Det var at have en udenlandft Konge. Bore gamle 

Stifter tale vel iffe om nogen faadan overmodig Ferd fra dDe Nordmændé 

Side, der fedfagede Magnus, fom vden, Knut den mægtiges og Sven Ulfi- 

veføns danſke Ledfagere vifte Å Norge Men efter de Tiders polirifte Be— 

greker og paa Det Daværende Kulturtrin var det utænkeligt, at iffe De flefte 

Nordmænd ftulde betragte den nye Fingenes Orden, fom om Danmark var 

bfevet underkaftet Norge, og fom om Tiden nu var fommen til at gjen 

gjelde Danerne Deres forben udvifte Infolens ?). Man fan Derfor antage 

fom temmelig afgjort, at mange af de Nordmænd, der fedfagede Maqnus 

paa bans Hvyldingsrejfe, have opført fig paa en Maade, der faarede Da— 

nernes Matienalfoleife, for bvilfen endog deres blotte NMærværelfe i Dan- 

mark fom Kongens nærmefte Omgivelfer maatte være ftødende; vg at Stem- 

ningen i Danmart flet iffe var fan qunftig for Magnus ved bans Bort 

reife om Høften, fom Da han fom Der om Sommeren for at modtage Inde 

byggernes Hylding. Det bidrog maaffer meget til at fætte ondt Blod mod 

Magnus, at hans Svoger Ordulf, ftrar efter fit Giftermaal, om itte efter 

Magnus's Onſke, faa dog for at gjøre bam til Behag, lod den fra en Vis 

fegrimsrejfe til Rom bjemvendende Harald Thorkellsſon Farl uforftyldt dræbe 

i Holiten ; alene, fom Det figes, ferdi ban var af den dDanffe Kongecæt, vg ſaale— 

Des funde anfee$ nærmere Tronen end Magnus *). Hvorledes det nu end fore 

boldt fig hermed, maatte Derved i Vet mindfte Haralds magtige Slægtninger, 

og mange andre, bvis Droffab pidtil var vaklende, beftemmes til at erklære 

fig mod Magnus. Sven benyttede fig vyfar paa Det Ledfte af Maqnus's 

Fraværelfje til pjebliffeligt, og med Held, at bearbeide Gemytterne til fin For- 

deel.  Gndnu famme Vinter vejfte ban om i Landet, og føgte at gjøre fig 

til Ben med Høvdingerne, ligeſom ban ogfaa vandt Amuens Yndeft 9). 

1) Man bør her ogfaa erindre hvorledes Danerne under Knuts Herredenime, og fiden 

Nordmannerne efter Villjams Erobring opførte fig i England. I Magnus 

den godes Saga Gap. 27 lægges ogfaa udtrykkeligt disfje Ord i Munden paa 

Sven Ulfsføn: „os Daner bliver det byrdefuldt at tjene Nordmaændene"'; hvil 

te Ord, om de juft cj virkelig ere udtalte, bog altid robe den da herſtende Fore: 

frilling, at den norffe Konges Herredømme anfaaes for eenstydigt med , Nord: 

mændenes Herredømme. 

w Mag. Udam, I. 75. — Dagen (13 Nov.), der faaledes ogfaa omtrent antyder 

(Giftermaalstiden, nævnes i det Nineburgffe Nekrologium. Ut Harald var Jarlen 
Harald Thorkellsſon, figes vel ej udtrykkeligt, men det fan dog ej betvivies. 

Gyentlig var han, faa vidt vides, ej felv af Kongeat, men hans Huftru Gunn- 

hilb var Knut den mægtiges Syfterdatter. 

Dette fortælles af Snorre (Magnus den godes Saga Gap. 24), der her fynes 

at have haft andre eller flere Kilder, end de førre Kongefagaer, vi nu kjende. 

= 
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Man maa formode, at ifær de forhenværende Jomsvikinger eller deres Mtlin— 

ger, bvoraf flere vel allerede i Sverige havde fluttet fig til ham, tfær nu, 

efter Harald Drab, vare han til god Hjelp og vandr ham mange Iil- 

bængere. - Blandt flige Mtlinger af Jomsvifingerne nævnes Sønnerne af 

Thrugunna, en Datter af den befjendte Vagn Uafesføn og den vitverffe Høv- 

ding Thorkell Leiras Datter Ingebjørg '). Beſlagtet med dem fynes 

Stjalm hvide at have været, der fiden nævnes fom en af Srens ypperſte 

Benner og troefte Mænd, vg blev Stamfavder til Danmarks mægtigfte Slagt *). 

Gn anden Høvding, der ligefedes fynes at have været en ivrig Jilbænger 

af Even, var Alf, der af et Fog til Galizien i Spanien kaldtes Galizie— 

Ulf 3); Han han blev fiden Jarl og egtede Botbild, en Datter af Den i 

1030 omfømne norffe Jarl Hanfon og Knuts Syfterdatter Gunnhild, og 

faaledes en Stifdarter af den dDræbte Jarl Harald. I Jylland fluttede en af 

De mægtigfte Mand, Fvorfell Geyfa eller Sofa, fig til ham; blandt hans 

Filbængere nævnes ligeledes en af hans Frænder, Thrugils Birnes- 

fon *). Endnu famme Vinter havde Sven bragt det faa vidt I at flaffe fig et 

Parti og ophidſe Gemyiterne mod Magnus, at han vovede et aabenbart Fra- 

fald, og fammenfaldte et Thing i Viborg, hvor ban, efter at have foreſtillet JIy- 

Derne, bvor fangt rimeligere det var at Danerne adlode ham, der var af Dereg 

Kongeæt, end Nordmændenes Konge, og bvor haardt Vet i det hele taget 

vilde være for Danerne at fyde Nordmændene, fom han faldte Vet, opfor— 

dDrede dem til at give ham Kongenavn. Han vilde neppe Dave vovet at 

gjøre dette Forflag, hvis han ej havde følt fig fiffer i fin Sag, og ban blev 

ftrar udraabt til Dunmarts Konge. Mange Høvdinger, figes Ver, Deeltoge 

i denne Beflutning, og det fynes fom om Thorkell Gøfa var Ven, Der efter 

de Tiders Skit gav han Kongenavn*).  Desværre hviler ver et ftort 

1) Se derom Knytlingafaga, (Gap. 13). 

3) Nemlig Erkebiſkop Abſalons, Marff Stigs o. f. v. Skjalm hvide nævnes ale 

ferførft fom Deeltager i Nisga-Slaget, af Saro, S. 552. 

3) Han omtales fom Fader ti! Svens Hirdmand, den maægtige Thrugot Fagerſtind, 

der igjen var Fader til Bothild, Kong Erik Ejegods Huftru, hos Caro S. 5065 

ligefaa i Knytlingataga Gar. 75, hvor ligeledes hans Huftru Bothild, Haafon 

Jarls Datter, nævnes. Mag. Udam alder ham ,Ganuz Woll, satrapa 

Danorum*, og talerom hans lange Sørejfer. Om Harald Jarl, fe ovf. I. 2. 

S. 767. Hiin Thrugot antages af nogle for Thrugunneſennernes Fader, fe 

Langebek Ser. NL. 153, 154. 

4) Harald Haardraades Saga Gay. 32. 

5) I JFagrffinna Gap. 183, hvor Svens anden Udraabeffe til Konge omtales, 

heder det: „Thorkell Goia gav ham da Kongenavn anden Gang". Dette 

sanden Gang” kan maaffee blot være at henføre til Kongenavnet, men bet 

rimeligfte er dog, at bet ogfaa figter til den Rolle, Thortell herved ſpillede. Thor— 

Fell kaldes Harald H. Saga Gap. 32 ven magtigfte Mand i Danmark af 
dem, der ej bare Fyrftetitel; han ſtod allerede i Magnus's Livetid paa Svens 

2* 
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Morke over alle disſe Forhandlinger, hvorom de danſke Forfattere aldeles 

tie, og fun faa Vint meddeles i vore Sagaer, Men af det livdet, der ev 

meddeelt, faa vel fom af dDe paafolgende Begivenbeder, frer man tydeligt, at 

Sven ogfaa maa have fat fig i Forbindelfe med Venderne, og opbidfet dem 

til Krig mod Magnus. Han havde den bedfte Lejligbed dertil, fordi ban, 

fom Hoved for den Sprafaleggffe YEt, havde Fordringer paa Landſka— 

bet Jom, ligeſom YGtten felv upaatvivlelig baade ved Venſkab og Svoger- 

ffab var forbunden med mange fornemme og mægtige vendiffe Familier. 

Derbos maa man nu formede, at den Dræbte Harald Jarls Enke Gunnhild, 

der å hans Fraværelfe og efter hans Dod maa antages at have beftyret hans 

Sen, af Harme og Forbitvelfe over hans Drab traadte i Forbindelfe 

med Sven vg overdrog Jomsborg til han eller hans Filbængere blandt 

Venderne. At Venderne juft paa Denne Tid begyndte Krig med Dan- 
mark, ev fiffert nok, faaledes fom det firar ffal vifes; at Denne deres Krig 

mod Magnus, om den end iffe var bevirfet ved Evens Jntriger, Dog 

maatte være Dan faa belejlig, at han og Venderne Derved ſtrax bleve nar 

turlige Forbundne, ligger i Sagens Natur, og beftyrøes af det følgende; kom— 

mer nu hertil Det oven berørte nærmere Forhold, hvori hans GE maa have 

ftaaet til Benderne, fynes Det næften utvoligt, at Disfe jujt nu ſkulde have 

begyndt Krigen tilfældigvits, eller uden føregagende Overlæg med ham. Her- 

ved bliver Det af megen Begt, at i Det mindfte eet af vore Oldfkrifter udtrykke- 

figt nævner Even fom Deltagende i Vendernes Krig mod Magnus '), og 

Parti, og følgelig er den ftørfte Sandfynlighed for at det ogfaa var ham, der 

paa bet førfte Biborgthing, Sven holdt, optraadte fom Iydernes Ordfører. 

1) Ågrip Gap. 32 befriver Slaget paa Lyrffovshede fom om Gven var VBender- 

nes Anfører. Og merkeligt ev det, at det Slag ved Ne eller Ruͤgen, fom 

Magnus ifølge Fagrffinna Gap. 142 og Magnus den godes Saga Cap. 28 

[everede nogle Vikinger, hos Gnorre Gap. 30 figes at være leveret Sven. I 

Magnus den godes Saga Gap. 37 omtales ogfaa Slaget mod Sven paa fam= 

me Gted, hvor Snorre omtaler det, nemlig efter Slaget paa Lyrffovshede, 

og paa ben Maade gjør den af eet Slag tvende, nemlig Glaget mod Vikin- 
gerne ſtrax efter Jomsborgs Jndtagelfe, og Slaget ved Ne firar før Slaget 

i Aaros. Rigtignok ftaar paa fidfte Sted, idet mindfte i den flette trykte Udgave, 

den forvanffede Form „Aren“ bhvilfen i Knytlingafaga er bleven til 

Erri (0. e, Wro) men at her flal læfes „Re“, fres faavel af Sam: 

menligning med Gnorre, fom deraf, at GSagaen, der allerede paa førfte 

Sted har citeret et Halvvers af Urnor Jarlaffald, der omhandler Slaget, og— 

faa paa det andet Sted gjentager det famme, Uf alt dette fynes man vift- 

not at maatte flutte, at Slaget mod Sven og Slaget mod Vikingerne var eet 

og det famme; med andre Ord at Sven virkelig paa den Tid laa med em 

Flaade i de vendiffe Farvande og deeltog i Krigen. — Hertil kommer endelig 

at Knytlingafaga, Gap. 22, nævner fom „Enkeltes Sagn", at Sven i VBenderz 

flaget fral have været med Magnus, og endnu ikke havde brudt med ham, famt 

anfører et Vers af en Thorleik fagres Kvad om Sven, hvori Bendernes Nederz 

lag omtales. Men her figes der ej, paa hvilfen Side Sven fæmpede; man 
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at Krigen felv begyndte i Jomsborg. Det bør heller ikke fades ude af Bes 

tragtning, at den urolige Benderhøvding Gotftalf, Søn af Uto, Miftivoja 

Søn, efter at have været overvunden, fangen, og losladt af den farifte Her- 

tug Bernhard, og efter fidven at have opholdt fig i England hos Kong Knut, 

efter Hardefnut8 Død fom tilbage til Vendland for at erhverve fine Fædre- 

nebefiddelfer igjen, og fenere tog Parti med Sven mod Magnus'). Den 

Tanke ligger nær, at Sven har faldt ham tilbage for at benytte ham i fin 

SInteresfe. Den nærmefte Unfedning til Krigen, fortæller Mag. Adam, 

der fremftiler Begivenhederne faaledes fom Sven fandt for godt at meddele 

ham dem, var at Ratibor, en mægtig, til Chriſtendommen omvendt Venderhøv- 

Ding, var bleven drobt af Danerne, og fidenefter alle hans 8 Sønner, da 

De vilde hevne hans Død, bvorfor VBenderne med en talrig Hær angrede 

Sylland 2). Vore egne Sagaer fade Krigen begynde med at Venderne i 

Som bavde unddraget fig Det Danffe Herredømme, bvilfet neppe fan for 

ſtages anderlede8, end at Venderne i Jom havde taget Svens Parti, og 

at Fomsborg var faldet i Hænderne paa hans Jilbængere. Den førfte Ef— 

terretning, fom naaede Magnus, maatte Dog være Den, at Sven havde opkaftet 

fig til Konge i Danmart. Han udbød derfor ftrar bhalv Almenning af 

Norge baade med Henfyn til Folk og Proviant, og en betydelig Hær fame 

fede fig om ham. Blandt dem, der fedfagede ham, nævnes Einar Thambar- 

føelve, Dennes Søn Gindride og Sighvat Sfald, faa vel føm flere Fslændins 

ger. Ginar og Gindride bragte iffe mindre end 13 Skibe?), og bvis de 

øvrige Lendermænd ſkaffede Tropper i famme Forhold, maa Hæren virkelig 

feer Éun, at Sven maa have været med, ellers vilde ikke Slaget have været 

omtalt; og da Slaget ftod, havde Sven, fom vi vide, brudt med Magnus. 

1) Se Mag. Udam Gap. 64,95, jvfr. II.50, Garo, 6.544. Det maa her erindres 

at Harald Gormsføn felv efter al Sandfynlighed havde været gift med en 

Datter af Miiftivoj, fr ovf. I. 2. S. 76. 

Mag. Adam, Il. 75. Saxo (S. 543) fortæller at en fornem Bender (Ratibor?) 

angreb Jylland for at hevne fine 12, paa et Sørøvertog til Danmark drabte 

Gønners Død. 

Magnus den godes Saga Cap. 50. Ut det Tog, hvortil her figtes, var det, 

der ovenfor omhandles, fees teraf, at det udtrykfeligt i det foregaaende omta= 

les, at Magnus havde tilbragt VBintren og Paaffen i Ihrondhjem, og at 

han endnu førft i Mai ej havde forladt Norge, Thi den næfte Vinter til: 

bragte han, fom bet udtrykfeligt figes, (Magnus den godes Gaga Gay. 39. 

Gnorre Gap. 33) i Danmaré, fom ej tilbage til Norge førend ved Vaarens 

Ende, og forblev der fænge om Sommeren, ja kom neppe engang da til Thrond— 

hjem, og tiltraadte faaledes førft ud paa Sommeren fit andet Tog til Danmark, 

det fidfte han foretog alene, før Harald GSigurdsføns HjemÉomft, og faaledes 

det enefte, hvorom der Éunde være Tale, naar man ej vilde antage, at de 

oven anførte Ord figte til det førfte. Men da de nys omtalte Omftændighe- 

der hindre os i, her at tenke paa det andet Tog, bliver det alene det forfte, 

eller Joget i 1043, fom her fan være meent. 

2 
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have været meget ftor. Det er Derfor ej at forundreg over, at Sven, faa 

fnart ban berre at Magnus nærmede fig, og bvor flor hans Flaave var, 

opgav af Tanke om at forfvare fig i aaben Kamp, og ſtrax flygtede over 

til Sverige, Hvor ban tvede til fin Frænde Kong Anund, og imidlertid ved 

paalidelige Folk holdt Oje med Magnus's Bevægelfer '). Magnus ſty— 

rede til Jylland, hvor Folket ſtrax underfaftede fig, vg bvor han flak have 

holdt en baard Straffedum, idet ban fod mange af dem, der havde byldet 

Sven, drobe, meden$ nogle maatte flygte fra Landet, og andre ved Penge— 

fummer maatte tilkjobe fig fin Fred *). Det ftulde beraf fynes, fom om 

Oprøret endnu fun var fommet vet til Udbrud i Jvlland. Da det var 
dæmpet, fendte Magnus en Deel af fine Folk, fandfynligviis Ledingstrop- 

perne, hjem, medens han med de øvrige ftevnede til Jomsborg, bvis Fra 

fald han imidlertid havde erfaret 3). Han flal ogfaa have opvudt Folk og 

Skibe fra Danmarf, og fanet en temmelig betydelig, men neppe fynderfig 

paalidelig, Styrke derfra. Han angreb ftrar Jomsborg, fom han indtog og 
brændte, og hvor der ſkal have været anrettet et ſtort Blodbad 4). Ved 

denne Lejlighed blev, fom man maa formode, Harald Jarl$ Enfe Gunnhild 

fordreven, ej alene fra Jomsborg, men ogſaa fra Danmark, med fine to 

Sønner Heming og Thorkell. Derpaa blev Jom berjet, og, fom man maa 

antage, fuldfommen undertvunget. Paa Tilbagevejen traf Magnus em Deel 

Vifinger under Rügen, paa Oens VBeftfide, angreb og overvandt Dem. Et— 

fteds omtales dette Slag, fom om Sven felv ſkulde have Deeltaget Veri, og 

Dette er ingenfunde ufandfynligt 5). Naar vet var Svens alvorlige Henfigt 

at fætte fig i Befiddelfe af Danmark, vilde det hate været cn Urimelighed, 

om ban den hele Tid havde holdt fig frille i Sverige, faaledes fom vore 

GSagaer ellers berette. Det maatte tvertimod være ham magtpaaliggende, 
jo før jo heller at fomme ned i de Danffe Farvande, for at krydſe omkring 

1) JFagrffinna, Gap. 142, taler om at Magnus ved denne Lejiigbed fiyrede Bifun- 

den, hvilfet er heel fandfynligt; tog har Samleren her viftnok taget Udfagnet fra 

be ftørre GSagaers Beretning om Magnus's førfte Rejſe til Danmark, eller 

hans Hyldingsrejfe, fe ovf. I. 2. S. 866. 

Magnué den godes Gaga, Gap. 28, Snorre, Gap. 25, 26, Fagrffinna, Gay. 
141, 142. 

Fagrſtinna, Gap. 142.  Vilbagefendelfen omtales i Magnus den godes Saga, 

Gap. 28 og hos Snorre, Gap. 25 forft efter Toget til Jomsborg. 

Magnué ben godes Saga, Gap. 28, Snorre, Gap. 25, Fagrffinna, Gap. 142. 

Jomsborgs Jndtagelfe omtales ogfaa af Magnus, Udams Scholiaſt, Sdol. 57: 

Kong Magnué, omgiven af en ftor Danrcflaade, belejvede Slavernes blomſtren— 

be Stad Jumne, og Ddelæggelfen var derefter, Han ſtrakkede alle Slaverne; 

han var felv en Yngling af rene Sævder og uffyldig Vandel, hvorfor Gud gav 

ham Grjr over alle”. 

*) Se ovenfor S. 20 Note 1, jvfr. S. 32. 

— 

— 

— 
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og å egen Perfon at ingttage Forboldene, og for at funne være rede til, 

ftrar at benytte Den førfte den bedfte Lejlighed fom tilbød fig for bam til 

atter at træte frem. Den bemmelige Forbindelfe, bvort ban uden al Tvivl 

ftod med VBenderne, maatte ogfaa gjøre Det Dobbelt vigtigt for ham, at holde 

fig faa nær Kvrigsftuepladfen fom muligt. Men om end ſaaledes de ber om— 

talte Vifingeftite tilhørte Sven, elfer ban var iblandt dem, var det day ikke 

en nødvendig Folge beraf, at Magnus, eller Rordmændene i bans Hær, 

vidfte nogen Befted derom.  Fvertimod faa det endog i Svens Interesfe, 

at fade Magnus faa meget fom muligt være uvidende om hans Nærværelfe 

og Bevæyelfer. 
Gfter venne Sejr ftyrede Magnus til Slesvig eller Heidaby, hvor 

hans Nærværelfe var i højefte Maade nødvendig. En uhyre vendifl Hær 

var brudt ind over Den ved Svens Forræderi blottede Grændfe, og under 

Brand og Herjen trængt op i GSonderjylland, hvor Ven allerede truede 

Nibe 2). Det gjaldt derfor at indhente den faa frart fom muligt, for 

1 Se herom ovenfor S. 21, jvfr. Mag. Udam, II. 75. Det froar her: ,usque 

ad Ripam vastandam progressi sunt“; hvilfet maaffee fun overiættes: ,frængte 

heett op til Mide for at herje den“; men ogſaa maaſtee alene føal betyde, 

svare trængte frem i den Henfigt at gaa lige til Ribe og herje den". Det 

er derfor juft iffe afgjort, at Benderne virfelig vare fomne faa langt op fom 

til Ride. At de dog vare fomne et Stykke op i Londet, feeds af hvad Mag. 

Adam nævner ftrar nedenfor, nemlig ,,at Magnus modtog de fra Danmark 

udgaarende Hedninger paa Stetterne ved Heidaby"". Denne hans Beretning, 

fom han felv maatte funne have fra førfte Haand, forefommer os at maatte 

være fifrere, og fynes i det hele taget troværdigere, end den halv legendartføe, 

fom Sagaerne meddele, og fornemmelig, fom det lader, efter enfelte i Slaget 

deeltagende  Islændingers Fortællinger, der, gaaende fra Mund til Mund, 

lettere Éunde forfalffes, ifær naar Lezender ogfar fÉutde inddblandes. Ifolge 

GSagaernes Beretning fÉulde Magnus have mødt Venderne ſaaledes, at disſe 

fom føndenfra, han felv nordenfra. Men dette maa ganføe beftemt være en 

Feiltagelje eller Misforftaaelje af de norfte eller istandføe Sagnfortallere.  Endog 

Beffriveljen over Slayet felv vifer at dette begyndte i Narheden af Slesvig, 

og at Forfølgelfen ftrafte fig nordefter, henimod Gfodborg Ua; og man feer 

tillige af Maaden, Hvorpaa Sagaernes Jert omtale den fidfte, at Meddelerne 

ingenlunde have været paa det rene med de geografiffe Forhold. Mag. Udams 

Fortælling om Ratibor, hans Sønner og VBendernes Hevntog er for nejagtig 

og fpectel til at ej i bet mindfte nogen Sandhed ſtulde ligge til Grund der- 

for. Svens Forræderi og Magnus's Fraværelfe forklarer noffom, Hvorledes 

Venderne Éunde bryde ind over Danevirke; og naar Magnus forſt befandt fig 

i Farvandene mellem den vendiffe Kyſt og de banffe Der, maatte bet være 

langt belejligere og rimeligere for ham, at fyre med Flaaden til Heiduby, 

Jyllands og maaffee hele DanmarÉö daværende Hovedfiad og forſte Handels- 

ftad, end at drage langt nordefter Å Jylland. — Desuden er det vanffeligt at 

forftaa, hvorledes Ordulf og Sarerne Funde være komne til Magnus, hvis 

Bendernes uhyre Har, der viftnok var i Stand til at beherffe alle Pasſe tvers 

over Halvøen paa dennes fmalefte Deel, i vet Slesvigffe, var imellem Ham og 

Kongen, Venderne maa ſaaledes nedvendigviles have været nurdenfor. 
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at gjøre en Ende paa deres Ovdelæggelfer. Magnus havde fun faa Folt 
hos fig i Sammenligning med Hedningernes Skarer, og han maatte Derfor 
førft fende Bud omkring i Danmark for at opbyde flere Tropper. Derved 
maatte nogen Tid tabes, i bvilfen, fom man maa antage, Benderne uftraffet 
ftrejfede om. De Daner, der indfandt fig hos Maqnus vare Derhos fun 
faa, faa faa, at der, fom man vegnede, var fer Hedninger for hver enkelt 

Erkjendes førft dette, opftaar der færre Vanfkeligheder ved Beftemmelfen 
af Stedet, hvor Slaget holdtes. Uf den Omftændighed, at faa vel Arnor fom 
Thjodolf, begge famtidige Skalde, nævne Gtodborg:Ua (Skotborgarå) fom et 
Punkt i dets Nærhed, have Flere antaget at Valpladfen er at føge paa den 

faataldte Leirffovshede lidt føndenfor Kolding. Dette firider dog ej alene mod 

Mag. Adam af Bremens Udfagn, at Striden holdtes ,in campestribus Heidibæ, 

men tillige mod et af hine felofamme Kvad, nemlig Thjodolfö, der ved Siden 

af Skodborg-Aa ogfaa taler om et Sted ved Heidaby. Hans Ord ere for 
Reften noget tvetydige. Der ftaar: 

Minn va sigr fyrir Sunnan 

snjallr Heibaby spjalli 

nær frå ek skarpa skæru 

Skotborgarå gotna; 

Man tan overfætte dette enten ſaaledes: , min Fyrfte vandt Sejr ſondenfor 

$Heidaby, jeg erfoor at der flod en flarp Strid nær ved Skodborg-Aa“; eller 

„min JFyrfte vandt Sejr føndenfor Skodborg-Aa; jeg erfoor at der frod en 

flarp Strid nær ved Heidaby". Ved em overfladiff Betragtning kunde det 

fynes fom om den førfte Overfættelfe var den naturligfte og mindft tvungne; 

men ved nøjere Underføgelje vil enhver, fom verd, hvile Omtaftninger den 

oldnorſke Verskunſt tillader, erfjende, at den anden Overfættelfe i enhver Hen: 

feende er lige faa naturlig fom hiin; thi om endog Digteren henførte sunnan 

til Skotborgarå, maa ban dog, for Nimets Skyld, fætte Skotborgarå i 

famme Linje fom gotna, og spjalli i anden Linje, for ej at bringe dette alt 

for fangt fra minn. Det er altfaa intet i Vejen for at fortolke Verſet faa- 

ledeg, at det lader Kampen foregaa ,nær ved Heidaby" og ,,føndenfor Skod— 

borg:Ua". Det Sted, fom man her maa tænkfe paa , nær ved Heidaby",, bliver 

faaledes Lyrſkov eller, fom det nu færvanligviis er forvanffet, Luͤrſchau, ſtrax 

nordenfor Slesvig. Og om man end folger den førfte Overfættelfe af Thjod— 

olfs Vers, og læfer ,føndenfor Heidaby“, hvilket, fom man feer, Forfatteren 

af Magnué den godes Saga har gjort, faa hindrer dette ikke fra at antage 

Luͤrſchau ſom Kampens Centrum; thi man Éan være forvisfet om, at Magnus 

meb fin ene Fløj, fandfynligviis Ordulfs Tropper, flettede fig til Befæftningen 

ved Danevirke, lidt føndenfor Slesvig. Det maa ellers noje merkes, at Knyt— 

linga Saga, Gap. 22, ej alene i fin profaiffe Text figer at Slaget ſtod ,,tæt 

nordenfor Heidaby paa Lyrffovshede ved GEÉvdborg:Aa"; men at den og 

anfører biint Vers af Thorleik fagres Flott om Gven, hvor der udtryk- 

Felig ftaar „nordenfor Heidaby'”. Imidlertid feer man af Urnors VBeré 

(Magnus den godes Saga, Gap. 34), at Slaget ogfaa virkelig ftod i Nerhe— 

den af Skodborg-Aa, ber bog er langt fra Slesvig. Denne tilfyneladende 

Mobfigelfe faar man dog opløft i den vidtløftigere Kongefagas profaiffe Text, 

Gap. 383 og 34, hvor der udtryfkeligt ſiges, at Venderne flygtede vidt affted; 

at Magnus forfulgte dem, at mange bleve nedlagte paa Flugten, og at 

de itte ftandfede førend ved Skodborg-Aa. Heraf feer man, at Kam: 



Slaget paa Lyrffovshede. 25 

Kriger å Magnus's Hær. Hertil fom, at disfe Daner ikke vare fynderligt 
at lide paa, tbi mange af dem vare viftnok hemmelige Jilhængere af Sven, 

bvilfen, efter hvad Der ovenfor ev viiſt, fynes at have været tilftede i 

Bendernes Hær, ja maaftee endog førte VBefalingen. Under disfe Om- 

ftændigheder var det neppe raadeligt for Magnus at forfølge Hednin- 

gerne, og med fin Haandfuld Folk møde dem i aaben Mart. Den fornuf— 

tigfte Plan, fom ban og fulgte, var at oppebie dem i Narheden af Heidabdy, 

hvor han funde ftøtte fig til Staden vg dens Forffandsninger, og i denne 

faftere Stilling afffære dem Filbagetoget. Dette vilde funne bringe Ven- 
Derne, trodd Deres ftore Overmagt, i den yderfte Fare, og for at forebygge 

Det, maatte de jo før jo beller frynde fig mod Magnus, førend denne havde 

tilendebragt fine Forberedelfer. De ilede derfor med deres hele Styrfe mod 

Magnus, der fejrede fig paa Lyrffovs-Hede nordenfor Slesvig. Her fit 

han en velkommen Undfætning af fin Stoger, Ovdulf af Saren, der, vime- 

figviis paa hans Opfordring, var dragen ham til Hjelp, og indfandt fig hos ham 

med en Deel Folk, Dette var dog fangt fra at udjevne den ftore Folfemon, Fienden 

havde fremfor han, og de danſke Krigere fnurrede, idet de fagde at Kongen alene 

pifde bringe dem i Ulykke. Heller ikke Nordmandene vare vel tilmode: de fandt 

det baardt, at de ffulde vove Livet for Danerne, og forfvare deres Land, 

uagtet disfe ved Deres Frafald havde gjort fig faa lidet fortjente dertil. 

Der herftede faaledes i i Magnus's Hær en forknyt Stemning og Modløs- 

Hed, fom voldte ham megen Befymring. Thi han felv var faft befluttet paa, 

ikke at ville fly for Hedningerne, faa fænge fun nogle vide følge han; han 

var, fagde ban Konge i Danmark lige faa vel fom i Norge, og vilde derfor 

ogfaa forfvare det lige faa vel fom dette, om det end Var mod en riften Hær, 

end fige mod Hedninger. De flefte af hans Omgivelfer fraraadte ham at 

indlade figt Kamp med Overmagten. Men Orvulf, der fandfynligviis fjendte 

bedre til Benderne og deres Maade at fæmpe paa end De øvrige, opmunt= 

rede ham til at vove en Dyſt. Den forfigtige Einar Thambarſkelve bad 

Magnus, før ban indlod fig i Slag, i al Stilhed at udforffe Danerned 

pen, der mindft maa have medtaget et Par Dage, frakte fig lige fra Slesvig 

til Skodborg-Aa; eller at Benderne, flagne ved Lyrffov, fpredte fig over 
Heden og flygtede ad den Vej, de vare fomne, i det Magnus og hans Mænd 

fatte efter dem3 at de endnu holdt Stand ved Skodborg-Aa, men der lede et 

nyt Nederlag. Den frørre Kongefaga fortjener her langt mere Jiltro, eller 

er i det mindfte en langt mere uforfalffet Gjengivelfe af JIraditionen, end 

Snorres Beretning, der øjenfynlig vifer fig, ligefom meget andet af hvad han 

fortæller om Magnus”s Bedrifter i Danmark, at være Refultatet af hans egen, 

ikke altid heldige, Kvitit. Man feer faaleded af hans eget Gitat i Gap. 29, at han 

har benyttet Mag. Adams Verf, hvilfet han Falder Brimabök (Bremerbogen); 

Mangel paa geografifé Kundffab har i Gap. 27 bragt ham til at lade Mage 

nus lejre fig , ved Skodborg-Aa paa Lyrffovshede"'; og i Gap. 29 til at lade 

Venderne drage ,føndenfra over Agen“ (0: Stodborg-AUa) mod Magnus's Har. 
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Sindelag, Hvor vidt De Vare at lide paa, eller ej. Dette Raad fulgte Maq- 

nus. Natten ſkulde Maqnus's Mænd tilbringe fampfærdige, lingende under 

deres Sfjolde og ventende paa Fienden. Det var temmelig feent paa Aaret 

— Dagen for Mikkelsmisſe-Aften — og Det Vlev faaledes tidligt mørkt 

Da Uftenen fom, forflædte Magnus og Ginar fig, vg vandrede ukjendte 

gjennem Krigerne$ Nakker, for med egne Dren at bore Deres Samtaler og 

fære deres Stemning at fjende. De børte en danſk Kriger fpørge fin Kam— 

merat, om ban vidſte hvor Slaget vilde fomme til at fraa. Her lige ved. 

Aaen“, fvarede Den anden. „Da ønffede jeg belter”, fagde den førfte, „at 

jeg fit min Plads her ved Skoven, bror vi nu ligge, tbi da fan jeg ſtride, 

om jeg vil, eller føge Skjul om jeg foretræltker Vet". „Der bører I, Herre”, 

fagde nu Einar, ,bvad Denne Danffe Mand figer: ban udtaler fun de Fleftes 
Onſke, og raader jeg Eder Derfor til at frille Eders Fvlfinger ſaaledes, at 

De ikke have faa let for at fomme til Skoven“. I Nærbeden faa en liden 

Gaard. Did bad Ginar Kongen om at gaa med ban for at feer til at Kriz 

gerne ej gjorde Bonden nogen Skade. Kongen gjorde faa, blev godt mode 

tagen og bevertet af Bondn, og befluttede at tilbringe Natten der tilligemed 

Ginar. Bekymret og ængjtelig, fom ban var, funde ban fænge ikke 

faa Søvn, men tilbragte Den mefte Tid af Natten I Bøn.  Henimad Da— 

gen fov bar ind, og flaf nu å Drømme have feet fin Fader, Kong Olaf, 

Der fad paa en bvid Heft og fagde bam disſe opmuntrende Ord: „ſtaa ftrar 

op og fylk din Hær: du bar Folk nok til at ftride med Hedningerne, og jeg 
ftal felv fomme Dig til Hjelp; faa fnart Du hører min Ludr føal du begynde 

Kampen”. - Kongen vaagnede, ftyrfet ved Denne opmuntrende Drøm, og fore 

talte Einar at hans Fader harde lovet bam GSejren. Derpaa vendte 

han tilbage, fod ſtrar Hæren vælke og fvlfe, vg forfyndte Drømmen. 

„Nu funne I", fagde han, vide med Visbed, at Ven hellige Kong Olaf 

felv vil fomme og ftaa os bi å Kampen". I famme Ojeblik, forfifres Der, 

hørte man ligeſom Kloffeflang oppe I Luften, og faa vel Kongen fom alle 

De pvrige Nordmænd tvoede at gjenfjende Lyden af Kloffen Glad, der 

hang i Kfemensficfen i Nidaros, og fom Kong Olaf harde ffjenfet Dertil. 

Under den Stemning, bvori NMordmændene ber befandt fig, fan man let 

forffare hvorledes Kongen Opmuntring og bans Fortæling om biin Drøm, 

— bvilfen ban, om ban end, hvad Der ej er ufandfvnligt, virkelig bar bakt 

ten, Dog fitkert efter den loge Einars Maad bar udſmylket og forffjønnet, 

da ban berettede det — kunde udove en ſaadan Virkning paa Nordmandenes 

Indbildningskraft, at de, ved at høre en fjern Kloffeflang, maaſkee fra en 

Kirfe Der i Gynen, ſtrax tvoede at funne gjenfjende den veldekjendte Lyd af 

Olafs egen Klokfe. Et vnefte Udraab af Maqnus eller Einar maatte ber 

være nof til at fuldende Illuſionen. Der fortælles ligeledes, at ſtrar efter 

at hiin Kloffeflang var hørt, faa man en Bonde iiljomt avbejde fig frem 
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gjennem Mængden, figende at han havde et nødvendigt Yrende til Kongen; 
at nogle vilde ftode ham bort, men at Einar, der fjendte ham, bad Kongen 

at høre paa bvad han havde at fine, vg at ban nu ligeledes fortalte, at han 

bavde feet St. Olaf paa en hvid Heft i Kongefteud: Kong Olaf”, fagde 

ban, ,vtrede at ban vilde ftaa fin Son bi, og befalede, at I ffulde ope 

ftille en fang Fvlting, for at VBenderne ej ffulde funne omringe eder; han 

bød at I felv ffulde være midt i Fyllingen, fom her flulde være tykfeft: 

han talte og om at han vilde vife eder fit Merfe eller Banner foran Hær 

ten”. Bonden, heder det, fandede fit Udfagn med FJertejner, faa at Kongen 

ej funde betvivle Det. Der tales viftnok iffe noget om, af hvad Slags disfe 

overbevifende Fertejner var, og naar vi erindre, bvilfen indgribende Rolle 

Ginar fpillede, da det gjaldt om at faa Kong Olafs Helligdom anerfjendt, 

funne vi ej værge os mod Mistanfen om, at ogſaa denne Bondes Frem- 

træden var foranftaltet af Einar, fom underbaanden havde foreffrevet ham, 

hvad ban føulde fige. Fortællingen gjorde imidlertid god Virkning, og Bone 

den fi en vigelig Belgnning 1). Kongen ordnede Hæren faaledes fom Bonden 

fagde. elv tog han Plads i Midten, og lod Ordulf med CSarerne frille 
fig paa den ene Fløj. 

») Jortællingen om Bonden forefommer kun i den frørre Kongefaga, Gap. 32. 

Beretningen om St. Olafs underfulde Deeltagelie i Slaget i Einar Sku— 

leéføns Kvad om Olaf, Faldet Geisli, Str. 28—30. Den feire Kongeſaga 

fortæller endnu et Slags Legende (Gap. 31), nemlig hvorledes det gif til, at 

Ordulf fom fin Svoger Magnus til Hjelp. Hertug Otto (5. e. Ordulf), heder 

det, og Fru Ulfhild fad ved Driffen med Hirden; han frlv var nylig kommen 

bjem fra Striden, og haardt faaret. De fyntes at fre en Mand fonmme ind 

ad Døren, med en dbanff Hat paa Hovedet, og Derpaa gaa ud igjen; paa 

Hertugené Srørgsmaal, om hun fjendte Manden, fvarede hun: „ikke faa vift, 

dog fynes jeg under Hatteffyggen at kjende min Faders Skjeg; muaffee min 

Broder Magnus behøver Hjelp". Hertugen lovede at hjelpe ham, uagtet 

hans Saar endnu ej vare lægte; men UFHild tog et Belte, der havde tilhørt 

hendes Faber, lagde det om hang Saar, og firar forlod al Smerte ham. 

Derpaa drog han, heder det, med fin Hær faa hurtigt han kunde til Danmaré 

og fandt Magnus paa Lyrffovshede.  Oafaa Saro har, fom man feer (S. 

514), hørt noget om en underfuld Drøm, Magnus ſtulde huve haft Natten 

før Slaget. Men han fortæller Drommens Indhold anderledes. Ffølge Ham 

aabenbarede der En fig for Kongen, fom lovede ham Sejren, og fagde at han 

til Jegn og Sikkerhed derpaa ffulde dræbe en Ørn. Da Kongen var vaagnet, 

aabenbarede han Drommens Indhold for fin Har, til alles frore Forbauſelſe; 

og under Marſchen vifte der fig virkelig en Ørn, hvilfen Kongen forfulgte paa 

fin hurtige Heft, og gjennemborede med Spydet. Den ene Drøm, fan man 

her fige, er lige faa fandfynlig fom den anden; men da der efter Hin Nat itte 

egentlig fandt nogen Marſch Sted, og da Kongen beller ikke kompede til Helt, 

er der ftørre Mimelighed for, at det Syn, han foregav at have haft, er Vet 

fom omtales i vore egne Sagacr. Her paaberaabes og et Dje- og Ore-Vidne, 

nemlig JIslændingen Odd Gellesføn, der deeltog i Slaget. 
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Nu nærmede Hedningehæren fig. Den var faa ſtor, at Hederne vidt 
og bredt bedælkkedeg af dem. Det var Mitfelsmesfeaften, altfaa den 28de 

September, og maaffee endnu temmelig varmt, thi Magnus tog Brynjen af, 

faa at ban ingen anden Bedækning batde, end fin Silteffjorte. I Haanden 

havde han Øren Hel, der havde tilhørt hans Fader, Den var fangftaftet, 

faa at man maatte bruge begge Hænder til at løfte den!) Og faa 

fedes bevæbnet ilede han fjeft mod Fienden, fulgt af fine tapre Skarer, 

huggende til Højre og Venftre, og udbredende Ødelæggelfe, hvor ban trængte 

frem. Venderne føulle — der ſiges etfteds efter Even Ulfsſens Raad 

— have opftillet en Mængde Ørne, rimeligvis røvede i Jylland, foran 

for deres Hær, med Spyd, bundne paa Ryggen faaledes at Ovdderne 

vendte frem, og med Fjeler for Øjnene, for at funne drive Dem mod 

Magnus's Hær. Men denne havde, fom det ovenfor er nævnt, indtaget 

en anden Stilling end den fra førft af paatænkte og den, vilken i det minde 

fte Duanerne i hans Hær havde ventet. Da VBenderne faaledes maatte 

gjøre en anden Front, fom Ørnene ej, fom de havde beregnet, til 

at ftaa foran dem, men tvertimod i deres Ryg. I det nu Magq- 
nug og Nordmandene trængte uimodftaaeligt frem, frulle Venderne være 

blevne drevne imod hine Ørne, bvorted en ſtor Forvirring opftod, og 

deres Mederlag blev fuldftændigt*), Saa meget er vift, at Den egent- 

lige Strid itfe var langvarig 3). En ſtor og vældig Mand i Bender» 
neg Staver, fom allerførft aabnede Kampen paa Deres Side, og paa 

hvilken Vaaben ej bidtil havde bidt, ffal have ftevnet lige hen imod Mag- 

nug, idet han fældte flere Nordmænd til begge Sider, og fpurgte bvor 

Stordmændene8 Konge var. - Men en gammel Mand, der ſtod ved Kon- 
gens Side, gav ham et vældigt Slag paa Hjelmen; i famme Øjeblit bug 

Kongen ham næften i to Stykker med Øren Hel *), og fiyrtede fig mod 

1) Magnus den godes Saga Gap. 32, Snorre Cap. 29, Fagrffinna Gap. 144, 

Olaf d. hell. Saga Gap. 249, Thjodref Cap. 218. ren ffal ifølge Thjodrek 

i dette Slag have faaet et Knæk, eller Skaar; fandfynligviis fandtes der et 

faabant i dens Egg — den opbevaredes, fom bekfjendt, fiden ved Domkirken i 

Throndhjem —, og fremviftes for Pilegrimene, idet man foregav at det var 

fommet unber biint Slag, maaffee da Magnus fældte den vældige Reggbus, 

Hvorom ftrar nedenfor. 

2) Denne Krigslift omtales deels i Magnus den godes Gaga Gap. 34, deels i 

Ågrip Gay. 32, og paa bet fidfte Sted faaledes at Sven nævnes fom Ven— 

bernes Unfører. Ut VBenderne i alle Fald havde en Mængde Ørne med, maa 

være vift, fiden de Fom tilbage fra et Rovertog i Jylland. 

3) Slagets Kortvarighed nævnes udtrykfeligt i Magnus den godes Saga Cap. 

34, Fagrffinna Gap. 144. 

4) Dette fortælles i Magnus den godes Saga Gap. 33, der Falder hiin fore Mand 

Reggbus, og gjør ham til en Froldmand, paa hvilfen Jern ej bed; han la- 

der ham ogfaa give VBenderne det Raad at ſtride om Natten, ej om Dagen. 
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Fienderne8 Stare, idet han, fom der figes, flog Benderne ned fom Slagte— 

foæg. Slagne af Skrak, adfpredte de fig nu i vid Flugt, men Kongen 

forfulgte dem, endnu ſtedſe i Spidfen for fine Mænd. Saa ſtort Mande- 

fald blev der blandt VBenderne, fige8 Der, at paa mange Steder over Heden 

funde Magnus'8 Mænd neppe fomme til at berøre Den blotte Jord for 

døde Kroppe, og at flere Bekke ftandfedes i deres £pb 2). En famtidig 

Skald fortæller at VBendernes Lig bedækfede en Strækning af em Raſts 

(Miil$) Længde?*). Magnus flal felv anden, til fine Mands ftore 

Forftrætfelfe, have forfulgt Benderne et fangt Stykke. Venderne ftand= 

fede ej, førend de nanede Sfodborg-Aa. Da Kongen og bans Mænd fom 

efter, begyndte her en ny Kamp; Venderne bleve drevne ud i Ungen, og 

deres ig opfyldte Dden faaledes, at Nordmandene føulle have funnet 

gaae -førffvede over paa dem 3).  VBenderne fede et uhyre Neder— 

fag. Mag. Adam af Bremen, Der levede faa nær ved Denne Tid, figer 

at femten tufinde Bender ſkulle være faldne, og i vore egne GSagaer 

figes der, at ifølge yndige Mands Udfagn var dette det ſtorſte Mand— 

fald i Norden, fiden Ghriftendommens Indforelſe Yy. Fra dette ſtore 

Antal faldne fan man flutte fig til, hvor talrig den vendiite Hær maa have 

været; og ligeledes hvor ſtor den Fare var, for hvilken Magnus og Nordmæn- 

dene nu befriede Jylland. Og det var, fom det fynes, Magnus's perfonlige 

Fapperbed, fom gjorde Udflaget, og hvilken man ifær havde at takke for Sej- 

ren. Hvis alle Nordmand — faa flulle Venderne have fagt — havde kampet 

Den Mand, der flod ved Kongens Side, bad denne da, heder det, at hugge 

fam med Hel paa famme Tid, fom han felv flog ham paa Hjelmen, og Hel, 

St. Olafs Øre, gjorde hvad andre Vaaben ej unde, nemlig at bide paa Troldz 

manden. Det fees heraf at hele Fortællingen er æventyrlig og legendarifk, og 

hvad der gjør den endnu mere mistænkelig, er at Ordet ,regg-huss* Fort efter 

bruges i Betydningen ,, Kongen" om Magnus felv i et Vers af Urnor, hvor 

der tales om Helganes-Slaget, Magnus den godes Gaga, Cap. 40, Snorre, 

Gap. 34. Fagrffinna, Gap. 145, jvfr. Gfalda, Cap. 46. Det er derfor heel 

fandfynligt, at biin Fortælling grunder fig paa en Misforftaaelje af et eller 

andet Gtaldevers, hvor Ordet , „Reggbus“ forefom. Paa den anden Side Ean 

det dog ogfaa tænkes heel rimeligt, at Fortællingen , „Reggbus“ Eunde være en 

ForvanfÉning af et vendiff Navn, fom Ratibor e. a. d., og at noget fandt Éan 

ligge til Grund for Beretningen, ifær da Saro, fom vi have feet, fynes at 

omtale Ratibor (Hvilfen han dog ej udtrykkeligt nævner) fom Hovedanfører. 

1) Magnus den godes Gaga, Cap. 33. 

2) Se den famtidige Ihjodolfs Vers i Magnus den godes Gaga, Cap. 33, 

Snorre, Gap. 29, Fagrffinna, Gap. 144. Thiodolf deeltog i Magnus's Tog 

mod Sven 1044, og har derfor vift ogfaa været med i VBenderflaget. 

3) Magnus den godes Saga, Gap. 34. I Arnors her citerede Vers af Hrynhen= 

da ftaar der, at Ligdyngerne laa højere end at man godt Éunde klyve over dem, 

4) Mag. Adam, I, c. Olaf den helliges Saga, Cap. 249. 
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faaledes fom den unge Mand i Silkeſkjorten, vilde ingen Bender være kom— 

men levende Derfra 1). Det fader ogſaa til, at Danerne, i det mindfte une 

Der Deres førfte Glæde over Frelfen, erfjendte hvor ſtor Fafnemligbed de 

ſtyldte Magnus, der, fom Saro figer, uagtet barn var Udtfænding, Dog ej 

tog Å Verænkning at paatage fig Det farlige Forfvar af et Nige, vom hvis 

Beſiddelſe ban endnu, faa fænge Striden med hans Medbejler vedvarede, 

fangtfra var paa det Nene. Ii Maqnus, figer ban videre, blev ved dette 

befdige Slag de Danfte fjær, fan at de nu faa meget beller underſtottede 

bam mod hans Medbejfer, fra hvilfen Folkets Hjerter vendte fig, og bvis 

Magt Derfor betvdeligt fvækkedes, idet Han ej alene tabte UVfigten til at 

ftaffe fig flere Jilhængere, men endog miftede dem, ban bavde, hvoriblandt 

den vendiffe Fyrfte Gotftalf, der, ved at fre fin Herre uden noget Haat, 

iffe undfaa fig ved at falde fra*). Og det maa ogfar erfjendes, at pvis 

Denne vendiffe Krig virkelig, fom Der er al Grund til at tro, fryldtes Streng 

Intriger, bavde baade Danerne og Benderne god Føje til at være forbitrede 

paa han 3). Derſom Venderne havre fejret paa Lyrſkovshede, vilde fand- 

fonligviis bee Jylland, maaſkee ogſaa Fven, være blevet overſpommet af 

dem, og Danmarf, eller i det mindfte JIylland, vilde fandfynligviis Den 

Dag Å Dag have været vendiff; hvortil ogſaa Fommer, at VBendernes Magt 

efter af Nimelighed derved vilde være bleven faa for, at Det Harde været 

en Umulighed for De tydſke Fvrfter at overvinde og germanifere Dem. Man 

fan derfor viſtnok med Foje fige, at paa Lvrffovshede frelite Maynus med 

fine Nordmand ej alene Danmark, men ogfaa hele Nordtydſkland og Nord— 

europa, fra at falde i Slavernes Bold. Og dette Slag maa Derfor vegnes 

blandt de Hovidflag, der have mere end almindelig verdensbijtoriff Betyd— 

ning. 

Efter Slaget lod Kong Magnus underſoge, hvor mange Ver Var faldne 

af dans Folk. Dette befandtes fun at være faa, hvorimod mange vare faa- 

rede I Hæren var Der imidlertid Mangel paa Det tilſtrakkelige Antal 

Qæyer til at forbinde Dem. Magnus afbjalp den nogenfedes ved at udvælge 

til dette Urbejde fyv Mænd, hvis Hænder han ved felv at befole dem fandt 

at være De mygefte. Ingen af Dem bavde før befattet fig Dermed, men fiden, 

1) Magnus d. g. Saga, Gav. 31, Åegrip, Gap. 32. Her tillwgges dette Udfagn Sven. 

2) Saxo, S 541. Om Gotffalk, je ovenfor S. 21. 

3) Den Maade, hvorpaa Sarov her omtaler Svens JForhold til Magnus, ſynes, 

uagtet han ej udtrykfelig nævner bHiins Stemplinger med Benterne, — hvad 

ber paa band Sid, da Svens Defcendenter beterffede Danmark og lua i 

Strid med VBenderne, var uvehageligt at erfjendve — dog næften at røbe en 

nærmere JForftaaclfe mellem Venderne og Sven, end han egentlig vil vedftaa. 

Svens Upopularitet maa have haft en dybere Grund end ven af ham an: 

givne. 
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fortælleg der, bleve de alle ypperlige Læger. Det er vyfaa beel rimeligt, 

at De fiden benyttede fig af den Færdinbed, fom de ber, tildels med Veres 

Vilje, erbvervede, og efterbaanden gif frem i en Kunſt, fom de iffe tidligere 

bavde drømt om at De nogenfinde føulde fomme til at udøve. To af dem 

vare Jslæntinger, i hvis Slagt fiden Kunften vedblev at dyrfes; de blive 

Stamfædre for en heel Stlægt af Læger ). Fra een af dem, Utle i Sel- 

aardal, nedſtammede ſaaledes Den ypperlige Læge Rafn Sveinbjørnsføn, 

Snorre Sturlasføns Samtidine *). Man maa vel antage, at Kunften paa 

famme Maade forpfantedes til nogle af De norffe Lægers Efterkommere. 
For ovrigt ffude det næften fynes, fom om man og i den Omftændigbed, 

at de i flig Haft udnævnte Læger flilte fig godt ved Deres Hverv, og fiden 

opnaarde Færdighed Å Kunften, faa en underbar Medvirkning af Kong Mag— 

nus'$ bellige Fader og magtige Beſkytter 3). 

Af Denne Sejr, beder det og i vore Sagaer, blev Magnus vidt og 

bredt berømt Å Landet, og Det var Almuens Fro og Fale, at det ej funde 

nytte nogen Konge at ftride mod Kong Magnus Olafsføn, og at Kong 

Olaf ftod ham faaledes bi, at hans Uvenner ikke funde gjøre ham nogen 

Mudftand *). 

4. Magnus's F-jde med ven. Dennes gjentagne Nederlag og Fordrivelfe. 

Gfter at denne Fare faaledes var afvendt, og Danmark frelft fra Ven— 

dernes Starer, tog Magnus fit Vinterfæde, fom det fynes, i Slesvig, eller 

i alle Fald i det fydlige Iylland, omgiven af et ikke ubetydeligt Untal Folt, 

fnarere, fom man maa formode, for at være ved Haanden, om Venderne 

1) Magnus den godes Sura, Gap. 26, Snorre, Gap. 29. Navnene paa de to 

Gslændinger, der faaledeg bleve Læyer, ere opbevarede: Thorfell Geiresføn af 

Lynge og Utle, Fader til Baard fvarte i Selaardal. Begge omtales i Lande 

naama. Thorkells Fader Geire (hvis Gaard dog her Faldes , Lunde” eller 

„Lauge“ ikke „ELynge“) var en Sønnefen af fandnamsmanden Baard, Søn af 

Hepjangsbjørn, fandnarma IV. 10. fe ovenfor 1. 1. S. 323,536. Thorkells Son- 

neføn Hed og Thorkell Geiresføns ban var Kanonikus, en Ben af Biftop Thorlak, 

og friftede Thykkebo Klofter. Atle var en Sønneføn af Utle Høgnesjøn, en 

Sønnejen af Landnamsmanden Geirthjof VBalthjofsfen, fe Landnaama II. 26. 

3) Rafn var en Sonneſon af Baard, Utles Son, fe Landnaama 1. c. og Rafns 

Saga. 

— 

3) Da det er at formode, at Sagnet herom har vedligeholdt fig faa vel i Thor: 

felle fom i Utles UEt, og begyes Efterfommere vare anfeede Mænd, Fan Sandz 

heden af Beretningen neppe betvivles. Magnus den godes Saga, Cap. 31, 

nævner ellers Od Gellestøn fra Island, fom Deeltager i Slaget og form den, 

dør far bragt de flifte Efterretninger berom ud til fin Fadreneo. 

4 Magnus den godes Saga, Gap. 36. 
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ſkulde ville foretage noget nyt Angreb, end fordi ban ventede noget nyt Ope 

rørsforfog af Sven, hvis Udfigter til Held nu maatte anfees at være me- 

get ringe *). Sven begav fig ogfaa for det førfte til fit gamle Filhold i 

Gautfand, bvorfra han funde have Øje med Magnus's Bevægelfer. Men 

aldrig faa fnart børte han, at Denne havde forladt fine Stibe, — det vil 

vel ber fige: havde fadet dem aftakle og afftediget fine danffe Fropper — 

førend han atter fatte fig i Bevægelfe, vg ſogte at ſkaffe fig Tilhængere blandt 

Gjælandsfarerne, Fyenboerne og de øvrige Oboer. Dette lykkedes ham ogſaa 

temmelig godt. Hans Upopularitet fan vel derfor neppe have været faa 

ftor, fom Saxo figer. Den bar vel og ifær ytret fig i Jylland, Der Var 

det enejte Landffab, fom bavde lidt ved Vendernes Ungreb. De andre, fom 

ej havde følt noget Dertil, funde faaledes heller iffe have noget imod ham 

derfor, faa meget mere fom Der paa Denne Tid og endnu meget fænge efter 

tun var fidet Sammenhold mellem de enkelte danſke Landffaber. Med denne 

Hær ftyrede ban henimod Juul over til Jylland og lagde ind I Limfjorden. 

Her underkaftede mange fig bam, mere, fom man fan fee, af Tvang end af 

Hengivenhed, da det tillige berettes, at han afpresfede nogle en Deel Penge, og 

at andre flygtede til Kong Magnus. Da denne hørte, hvad Sven tog 

fig for, fod han ftrar fine Skibe gjore frjlflare, gif ombord med de Nord— 

mænd, han havde hos fig, tiligemed en Deel danffe eller jydſke Krigere, og 

ftyrede nordefter langs Jyllands Kyſt og gjennem Middelfartfund. Sven 

var imidlertid fommen lige til Aaros, hvor ban faa med en betydelig Styrke. 

Da han hørte at Magnus nærmede fig, lod han fine Skibe lægge ud fra 

1) Magnus den godes Gaga, Gap. 37, faa vel fom Snorre, Gap. 30, lade Sven 

fom oven anført, firar efter VBenderflaget holde et Slag med Magnus ,,veften- 

for Me", eller, fom bet i den trykte Udgave af Magnus den godes Saga her 

der, „veſtenfor Aren““, hvilket igjen i Knytlinga Saga, Gap. 22, aabenbart 

ved Konjektur, er blevet til ,Errif d. e. Wro. Men det er allerede viift, at 

bette Slag er det famme fom det Slag ved Ne med Vikinger, fom Magnus 

den godes Gaga og Fagrſkinna omtale umiddelbar for Glaget paa Lyr- 

fovshede, og hvor den førfte endog anfører bet famme Halvvers af Ur: 

nor, fom ben fiden gjentager her. Allerede dette bevifer nokſom Jdentiteten 

af begge de foregivne Slag. Ut dette Slag foregit før, ej efter Benderflaget, 

fynes førft og fremft at Eunne fluttes deraf, at vel hverken Magnus eller 

Sven umiddelbart efter Benderflaget Funne have været i Sand til at ſtride paany. 

Det beftyrkes og deraf, at Fagrffinna nævner Slaget ved Ne før, ej efter Ven: 

derflaget. Men allerbedft fres det af det i Magnuå den godes Saga felv, Cap. 

41, meddeelte Bera af den famtidige Odd Kikinaſkald, hvor Slaget paa Lyrffovs- 

hede og Slaget paa Aaros omtales fom forefaldne det ene før Mikkelsdag, det 

andet fer Juul, uden at noget fandt Sted derimellem. Vi have derfor og 

ovenfor undladt at omtale det, — At Magnus efter Benderflaget tog fit Sade 

i Heidaby eller Slesvig, ſynes at maatte fluttes deels deraf, at denne By var 

ham nærmeft, og ben fornemfte i Iylland, deels af den Omftændighed, aøhan fiden 

figes at have fejlet føndenfra til Aaroé mod Sven, 
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Byen, og beredte fig til Slag. Magnus, fom ogfar paa fin Side fit 
Nys bherom, og faaledes vidfte at fun en fort Afftand nu flilte dem 

ad, gjorde Holdt, fammenfaldte fine Mænd til et Huusthing, og talte faa- 

fedes til dem: Bi bave bort, at Jarlen ligger ber førar foran os med 

fin Flaade, der efter Hvad man fortæller, ffal være for. Jeg vil nu 

kundgjore eder min Agt, fom er den, at binde an mod Jarlen, og firide 

med han, om vi end have en langt ringere Styrke, thi nu fom før fætte 

vi vor Fillid til Gud og min Fader, den bellige Konq Olaf. Han bar 

allerede forben forundt os Sejr over vore Fiender, ffjønt de vare mand— 

ſterkere. Min Vilje ev nu, at vi fulle opføge Fienden, og ſtrax vo til 

og begynde Striden, naar vi mødes. Herpaa ſkulle alle belave fig". Da 

han havde endt denne førte Opmuntringstale, førte Krigerne fig fine Ruſt— 

ninger, og gjorde fine Rum vrede til Striden. Derpaa fortfattes Farten, 

og fan fnart De fit Oje paa Svens Skibe, roede De til Angreb, faaledes 

fom Kongen havde befalet.  Ogfan Svens Mænd væbnede fig og 

bandt Sfibene fammen; og nu begyndte et beftigt og blodigt Slag. Der 

fæmpedes med Haardnaffetbed om GStavnene; alene her kunde man gjenfi- 

Digt naa hinanden med Ører og Sverd. De der vare t Forrummene, brugte 

Spyd, og de Der vare endnu fænger agter, forffjellige Slag Kaſte- og 

GStudvaaben. Kongen var i Førftningen omgiven af en Stjoldborg, men 

Da Det fyntes ham at gaa alt for feendrægtigt med Kampen, lob ban frem 

af Stjoldforgen, opfordrede fine Mænd med høj Nøt til at følge ban, 

og gif lige frem i Stavnen. Da bang Mænd faa dette, eggede De ogſaa 

hverandre indbyrdes til at gjøre det famme: det oppmuntrende Raab hørtes 

fra Stib til Skib, og med uimodftaaclig Kraft trængte Magnus og bans 

Mænd frem. Svens Skib ryddedes i Forftavnen og lige til Sarene. 
Magnus var felv den forfte til at entre, hans Mænd fulgte efter, og 

Sven og hans Krigere funde ej holde Stand, og det hele Skib blev ryd— 

Det. Lignende Skjebne havde det næfte, vg faa fremdeles, indtil Magnus 

havde erobret og ryddet fyv Stibe. Da tog Sten Flugten, og Magnus 

bindredeg, fom man maa formode, alene ved Det paa Den Iid af Aaret 

tidfigt indtrædende Morke fra ſtrax at forfølge ham; Glaget ftod nemlig 

Søndag før Fuul, eller den 18de December 2). Endnu famme Nat flyg- 

tede Sven med Levningerne af fin Flaade over til Sjæland. Imidlertid 

fagde Magnus til Land, og Jndbyggerne Der i Egnen maatte nu unde 

gjelde fordi de havde taget Svens Parti, idet Kongen fendte fine Mænd 

op i Landet og fod dem drive en Mængde Kvæg ned til Stranden for 

1) Magnus den godes Saga, Gap. 31. Fagrffinna, Gap. 145. Denne vil vide, 

at Sven havde færre Folk end Magnus. At Slaget flod paa en Søndag, figes i et 

Vers af Thjodolf (Fornm.S.V, 783); at det var før Juul, i hiint Vers af Odd Skald. 

Mund. Det norffe Folks Hißorie. J. III. 3 



34 Magnus ben gode. 

at nedflagte det til Stibsforraad. Men den næfte Dag fatte han over til 
Gjæland, opføgte Sven, og fandt ham liggende med faa Skibe ved Havn 

(fenere Kjøbenhavn '), Efter em fort Fegtning flygtede Sven op i Lane 
det, men Magnus forfulgte ham, fældte mange af hans Mænd og ude 

bredte for Forfærdekfe. | Kvinderne", figer Thjodolf Skald, ,fpurgte alle 

fom een, hvem der bar de med Blod farvede Skjølde, og prifte fig lykke— 

fige ved at funne undflippe gjennem Stoven; en ſtor Mængde tyede til 

Ningfted”. Sven frlv flygtede heelt over til Fyn. Magnus drog med 

Hærffjold over Sjæland, og brændte dere$ Gaarde, fom Denne Hoſt havde 

flaaet fig til Svens Flof. Siden, da ban hørte at Sven var i Fyn, 

forfulgte han ham ogfaa did. Sven vovede iffe at oppebie ham, men føyndte 

fig over til Skaane, hvorfra ban drog op til Gautland, og videre til fin 

Bejtytter Kong Anund. Magnus firaffede imidlertid de frafaldne Fyn- 

boer paa famme Maade fom Sjælandsfarerne; og alle de af Svens Filbængere, 

der funde, toge Flugten. Vinden”, figer Thjodolf, „hvirvler Luen hojt til 

Vejrs af Cyeveggene; Ilden vafer beftigt; fra de fynſke Guarde blusfer 

Flammer op til den dobbelte Høde, Tag og Naverkladning lider Nød; 

Nordmændene brænde Salene op i Gjernes Paafyn" *). 

Ved denne Haarde Fremferd, Der rigtignok fynes mere flitlet til at vokke 

en øjeblitfelig Sfræt end til at flaffe Kongen nogen fand og varig Hengiven- 
hed hos Folfet, blev Oprørsaanden for en Stund kvalt, og det hele Folk i 

Danmark underfaltede fig paa ny Magnus, der nu troede fig faa fikker 

mod et nyt Opvør, at han mod Slutningen af Vaaren vendte tilbage til 

Norge med alle fine norffe Tropper, og opholdt fig der fænge om Som— 
meren (1044). Men faa fnart Sven erfarede dette, var han atter paa 

Ferde, fil Hjelpetropper fra Sverige, og drog med Dem ned til Skaane, 

bvor Jndbyggerne, der endnu ikke bavde faret Magnus's tunge Arm at 

føle, toge godt imod ham, og ſkaffede ham bande Skibe og Folk. Med 

denne Hær og Flaade ftyrede han over til Sjæland, der underkaftede fig 

ham, ligeledes Fyn og de pvrige Øer, Denne Gang maaftee mere af Tvang 

end med Jndbyggernes gode Vilje *). Da Magnus fit dette nye Opror 

1) Knytlinga Saga, Gap. 208. 

2) Magnus den godes Saga, Gap. 38, 39. Snorre, Gap. 31—33. Knytlin⸗ 

gafaga, Gap. 22. 

3) Magnué den godes Saga, Gap. 39. Snorre, Gap. 34. Ut den her be 

førevne Strid, hvorved Sven blev flagen og de Danføe faa haardt maatte 

undgjelde for deres Oprør, er den, fom hos Florent$ af Worcefter henføres til 

1046, og be fra ham laante Notitfer i den Bdie Koder af Chron. Sax. til 

1047, ligefom bet andet Felttog, hvilket de benføre til Uaret efter, ev det, der 

endte med Helgenes-Slaget, Éan ej betvivles, ifær af den Uarfag, at be netop 

nævne det fidfte Felttog fom det afgjørende, hvorved Sven miftede mange 
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at høre, famfede han firar Folk og Stibe, fejlede ned til Danmark, opiøgte 

Sten, og traf ham en Aften ved Helgenes i Molshered nordenfor Uaros. 
Her ftod et heftigt Slag, der maa anſees for Hovedflaget i Den bele Strid 

mellem Magnus og Sven. Magnus havde færre Folk, men førre og 

bedre udruftede Skibe. Kongen ſkod felv med Haandffud den hele Nat, 

og der faldt en Mængde af Svens Folk. „Svens Mænd”, figer Thjodolf, 

vtyrtede ved Helgenes for Spydene, og De faarede Krigere fant i Havet”. 

Da Svens eget Skib var ryddet fra Stavn til Stavn, tog ban Flugten. 

Alle hans øvrige Stibe Leve figeledes ryddede og ervbrede, og Magnus 

og hans Mænd gjorde derhos et rigt Bytte i Vaaten og Klæder”, Sane 

ledes prafer Thjodolf Skald af, at ban fra dette Slag bjembragte et gautft 

Skjold, en Brynje og en Hjelm). Even og de af hans Folt, der vare 

Folk, Danmark bragtes til Lydighed og firaffedes, og Magnus, fom det heder 

ppostin illa regnavit*, bvilfet alene fan forftaaes fom om han i nogen Tid, 

(ovenfor S. 9 er det viift at det var i et Aar) herffede ti Nolighed. Saa 

vel Florents, fom den famme Koder af Chron. Sax. lade ogfaa Sven, i 

1047 eller 1048 (d. e. 1044), forgjeves anmode Edward Gonfesjor om Hjelp. 

Men da det famme fortælles næften met de famme Ord ogfaa i det paaføl: 

gende Uar (1048 og 1049), hvor det langt betre pasfer til Konterten, 

maa man antage at det egentlig hører hjemme her, og alene ved en Fejlta 

gelfe er fommet ind ved et tidligere Uar. Hermed ville vi dog ej benegte 

Muligheden eller Sandfynligheden af at Sven virkelig ogfaa fan have bedet 

Edward om Hjelp mod Magnus. Men de nærmere Omftændigheder, at 

Jarl Godwine raadede til at fende ham 50 Skibe, men Leofric modfatte fig 

dette, tilhøre dog aabenbart det fenere Uar. 

Det ,gautffe Skjold“ er her darakteriftiff: det vifer hvorledes Sven havde 

Hjelpetropper fra Gautland. Glaget ved Helgenes nævnes ej alene i Mag- 

nus ben godes Saga, Gap. 40, Snorre, Gap. 34, JFagrffinna, Gap. 145, 

&Knytlingafaga, Cup. 22, men ogfaa af Thjodrek (Gap. 5,) der alene nævner 

dette Slag — bhvilfet atter vifer at det var Hovedflaget — og tilføjer, at 

Magnus derefter vandt Jylland, Fyn og Vendland. Ut Slaget foregit 

om Hoſten og ved Nattetid, fres tydeligt af Arnor Jarlaffalds Vers, citeret 

i Magnus den godes Gaga, Gap. 40, Snorre, Gap. 34, Fagrffinna, Gap. 

145, hvor det blandt andet heder at Magnus begyndte Slaget ved ,, det ind- 

tvædende Tusmorke“, og at det varede den hele ,Høftnat". Thiodolf be- 

vidner i Vers, der ligeledes anføres, hvorledes Svens Mænd faldt, at han 

felv maatte flygte fra fit ryddede Skib, og at Magnus tog alle hans Skibe. 

Til dette Slag figter aabenbart ogfaa Florents af Worcefter ved 1047, hvor 

han figer at Magnus, i Spidfen for en for og vældig Flaade, holdt Slag med 

Sven, og efterat mange tufende Mænd vare faldne paa bezge Sider, drev 

ham ud af Danmaréf, hvor han fiden felv bherffede, og tvang Danerne 
til at udrede en iffe vinge Afgift“. I Ågrip, hvor alt dette fortælles mer 

get forvirret, gaar Helgenes - Slaget forud for Glaget med Venderne, Da 

Sven, heder det, hørte i England at Magnus var bleven Konge i Danmark, 

famlede han en Hær, mødte ham ved Helgenes, men blev flagen og 

flygtede til Vendland, hvor han atter udruftede en Hær og drog til Dan- 
3* 

— 
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heldige not til at undfomme, begave fig til Staane. Magnus forfulgte Dem 

ogſaa DD, ogberjede vidt og bredt til Stvaf for Jndbyggernes Frafald. Nu 

begynde NMordmændene”, figer Thjodolf, ,at trænge vaftt frem med Magnus's 

Banner, bvilfet vi (d.e. Skaldene) gaa nærmeft; fjelden bærer jeg mit 

Skſold ved Siden, og itfe behøver den bøje Kriger at gaa paa vaklende 

Fod gjennem Skaane til Lund, thi ingen Vej bar jeg fundet fagrere end 

den” 2). Sven føgte forft ben til den vitlige Del af Sfaane, men 

heller iffe her od Magnus ham i No; i al Haft fatte han efter ban, ja 

endog faa føyndfomt, at Nordmændene, fom Det lader til, ej rngang fit 

Sid til at forfyne fig med det nødvendige Drikkevand, faa at de Døjede 

meget ondt af Førft, foruden de VBefværligbeder, Den fildige Aarstid og 

Kulden foraarfagede den *). Men derved udrettede han og faa meget, at 

Sven ej fænger torde forblive i Landet, men atter maatte ty til Gautland. 

Fra Skaane drog Magnus til Falfter, hvor fan ligeledes ſtraffede De fras 

faldne Indbyggere ved at pdelægge og brænde deres Gaarde, filderld ogſaa 

med Døden. Derpaa gif det paa lignende Maade ud over Fyn ?*). Og 

nu var Danmart atter bragt til Underfaftelfe, og Svens Stridskrafter 

ſaaledes udtømte, at han ej for Det førfte funde tænte paa at fornye Kvi- 

gen, men maatte holde fig volig i Sverige, idet han dog, fom man feer, 

ingenfunde var fedig, men benyttede iden paa Det bedfte til at forberede 

et nyt Fog, naar Lejlighed tilbod fig, og til at ftaffefig nye Forbundsfæller. 

Magnus fandt det Dog raaveligft at tilbringe venne Vinter (1044—1045) 

i Danmark, hvor han Da rimeligvis bar draget om for at gjenoprette Orden 

mart mod Magnus (her følger nu Beſkrivelſen over Slaget paa Lyrffovs- 
Hede). Saxo nævner ligeledes Krigen mellem Magnus og Sven førend 

faget med Venderne. Sven, figer han, blev flagen i Jylland, forft 

til Bands, fiden til Lands, derfra flygtede han til Fyn, og fiden forbi Sja- 

land og Skaane til Sverige. Derpaa omtales Venderflaget. Men de fam: 

tidige Skaldes Udfagn blive her afgjørende. 

1) Fornm, S. III. 87. 

2) Dette og, der i Magnus den godes Saga udtrykkeligt figes at være „til— 

traadt i Skynding“, fynes at have været forbundet med mange Møjfomme- 

ligheder, at bømme efter Ibjodolfs Vers (Fornm. S. VI. S8); thi det heder 

her: „ikke har jeg andet at drikke, end Søvand; idet jeg folger Kongen, 

maa jeg fuge af det falte Hav. Skaanes vidtftrakte Kyſt ligger for os, og 

vi frygte Fun lidet de fvenfte Bondekarle (heraf ſees atter, at Sven havde 

fvenffe Hjelpetropper); men vi udftaa mange Befvarligheder (vås, hvorved 

juft forftaaes alſtens Ubehageligheder af Kulde og Vade paa Rejjer) for 

Kongens Skyld“. Ut det allerede var koldt, fres og af et tidligere anført 

Vers af Ihjodolf (Fornm. S. VI. 87) hvor han taler om de „iiskolde Jern: 

vaaben“, han og be øvrige Krigere bare i Kongens Folge. 

Magnus den gode$ Saga, Gap. 41, Snorre, Gap. 35, Fagrffinna, Gap. 

146. Disſe Herjetog omtales udtrykfeligt i Arnors og Thjodolfs anførte 

Vers, 

— 

3 
— 
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og Rolighed. Men Vintren hengik i fuldkommen Fred, og alt tyder 

paa, at Magnus betragtede fit Herredømme i Danmark fom ganfte 

fitfert 1). - Magnus, fom i det ſidſt forløbne Aar havde fvldt fit 

20dDe War *), blev nu, fom der fortælles, meget berømt vidt og bredt i 

$andene for fin Magt og Vennefælbed, for fin Rundhaandethed mod Al— 

muen, og før De fore Gaver, han føjenfede Høvdinger og anfeede Mænd: 

faa at man med Nette funde fige, at hele Folket elſkede ham af Hjertet 3). 

Ogfaa Saro bevidner, at alle vare enige om at falde ham , den gode" *): 
dette Filnavn bar han faaledes iffe mindre Å Danmart end i Norge, vg 

Det tyder paa, at han bavde havde vundet Danernes Hengivenhed. 

5. SBegivenheder i Norge. Einars og Sighvats Indflydelje. 

J Norge felv forefaldt der imidlertid ingen Begivenheder af fynderlig 

Vigtighed; men Sagaen bar opbevaret et Par Smaatræf, Der fafte et vet 

interegfant Lys paa de indre Forhold, og vife at endog Einar Thambarſkelve 

og Sighbat Sfald, trods deres fore FJndflydelfe hos Kongen, iffe altid 

formaaede at gjøre Den gjeldende, og bavdejftor Frygt for at fremfalde hans 

Brede, Islendingen Thorftein Sidu-Haksføn, hvilken vi allerede tidligere 

have baft Lejlighed til at omtale 3), gjorde i Magnus's Tid en Rejfe til Norge, 

og blev bans Hivdmand. Men fiden gjorde han fra Norge en Handelsrejje 

til Dublin og derfra hiem til Island, uden at indDhente Kongens Sum- 

tyffe, hvortil ban nu fom bans Hivdmand var forpligtet; men juft fordi 

ban var Hirdmand havde han ogfaa vægret fig ved at betale Landører for 

fig og fine Folf, da Kongens Gjaldkere eller Byfoged frævede dem af 

bam 9). Da Magnus hørte dette, fagde han at han viftnok havde fritaget 

1) Det er, fom ovenfor antydet, øjenfynligt denne Fredstid (1044 —1046) hvor- 

til Florents af WMorcefter figter med de Ord: et post in illa (Danemarchia) 

etiam regnavil*; thi ellers vilde man ingen Tid faa for ham til at regjere 

t. Herefter er det nu, at Magnus den godes Saga, Gap. 42, Snorre Gap. 

38 omtaler hans Brev til Kong Edward og Fordringer paa England. Men 

at disfe fremfattes før Krigens Udbrud med Gven, fremgaar, fom oven an: 

ført, nofjom af Flovents's udtrykkelige Udfagn. 

2) Se herom ovf. S. 8. 

3) Fornm. S, VI. 90. 

4) Saro, 6. 545. Magnus Faldes ligeledes „den gode" i flere gamle danſte 

Kongeratter, fe LangebeÉ Ser. rer Dan. I. S. 17, 22. 

5) Han var Søn af den mægtige GSidu-Hall paa Ihvaattaaz fandfynligviis en 

af hans yngſte Sønner, fiden han endnu levede og, fom det lader, var ved 

fin fulde Rafthed i 1043. Han havde i 1014 været Sigurd Orknsjarls 

Hirdmand, og havde med ham deeltaget i Briansflaget; fe ovenfor I. 2. 

S. 438, 647. 

9) Her, og noget tidligere i Unledning af Kart Veſales Hiftorie under Sven 

Ulfvivesjon, nævnes Gjaldtere-Embedet for forfte Gang i vore Kongefagaer. Paa 
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Thorſtein for Landøreafgiften, fvad hans egen Perfon angif, men derimod 

ej hans Ledfagere; bvad ban dog forargede fig meeft over, var at han 

rejfte til Dublin uden hans FIilladelfe: og til Straf Derfor, og andres 

Afſkrakkelſe fra at began lignende Qvertrædelfer, ſkulde Thorſtein være 

utlæg. Dette afboldt dog iffe Fhorftem fra Sommeren efter at rejfe til 

Norge. Han fandede i Sbrondbjem, hvor Kongen paa den Tid ej fynes 

at have været tilftede. Thorſtein ftolede maaſkee paa, at Ingen vilde udføre 

Fredloshedsdommen over ham, førend Kongen fom tilbage. Imidlertid 

vilde Throndeene Dog, af Frygt for Kongens Vrede, iffe have noget med 

bam eller bans at bejtille, og faaledes fad han Dag efter Dag ene og 

forladt i fit Herberge med fine Mænd. Han havde medbragt nogle ypper— 

lige Stodbefte; Dem havde han gaaende i en Hage par Jlevoldene, og 

plejede Dagligt at fee til dem. Imidlertid fom Einar Fhambarffelve og 

hans Søn Gindride til Byen, hvor de opholdt fig nogen Id. En Dag, 

da Einar gif om for at fornøje fig, fom ban ogfaa ud til Flevoldene. 

Her fil ban Øje paa Thorſteins Hefte, fom ftrar bebagede ham meget; 

ban betvagtede Dem længe og vofte dem færdele8. Idet ban vilde gan videre, 

fom Thorſtein til, bilfte bam, og fpurgte om ban fandt Heftene ſmukke. 

Da Einar brjaede Dette, ſagde Thorſtein at ban vilde forære bam dem. 

Ginar vægrede fig ved at modtage Gaven. ,Du har dog ellers, det Verd 

jeg, modtaget Gaver af flige Mænd fom mig”, fagde Thorſtein. „Viſtnok“, 

fvarede Einar, ,men nu vover jeg Det ej, Da Kongen er Dig faa verd”. 

„Jeg faar Da finde mig deri“, fagde Thorſtein, og dermed ſtiltes de fra 

binanden. Men fort efter fom ogfaa Endride forat fre paadeftene. Han 

roſte Dem meget, fagde at han aldrig havde fret ſmukkere Hefte, og fpurgte 

det førfte Sted optræder Gjaldferen fom Politi:Embedsmand, idet han paa 

et Møde opfordres til at udlevere Karlz her, paa det fidfte Sted, er han 

Gtatte-Jndfræver: man Éan faaledes allerede heraf gjøre fig en Foreftilling 

om hans GEinbedsfunktioner. 

” I Magnus den godes Saga, Gap. 45, hvor denne lille Fortælling, der 

fulbfommen har Gandhedens Præg, meddeles, figes det ikke tydeligt, i 

hvilfet War denne Begivenhed foregik. Da den imidlertid fortælles efter Be— 

retningen om Krigen med Sven, fynes det fom om det var Sagaffriverens 

Mening, at den foregif i hine War, da Krigen førtes, eller ftrar efter. Men 

da Kongen i alle disfe War alene tilbragte to Vintre, 1042—45, og 1045— 

46 i Norge, fan der faaledes fun være Spørgsmaal om disſe; og da det der: 

hos er tvivlfomt, hvor vidt han tilbragte den fidfte Vinter i Throndhjem, 

bliver fun 1042 tilbage at gjette paa. J dette Uar kunne Einar og 

Eindride være bragne hjem lige fra Kongehelle, uden at følge Magnus over + 

til Jylland og Slesvig; i faa Fald Funne de være anfomne til Throndhjem 

nogle Uger før Magnus, ber neppe Éom førend henimod Juul, Og i 

hine Uger Eunne de faaledes have truffet Shorftein, og Eindride Have indbudt 
ham til fig. 
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hvo der ejede dem. Thorſtein fom til i det famme, og tilbød nu ligeledes 

ham at modtage dem fom Gave, Eindride, der ej vidfte at bans Fader 

allerede havde afflaaet Foræringen, tog med Glæde og Jak derimod. Men 

da han fom bjem til fin Fader og fortalte ham det, blev Denne heel ilde 

tilmode, og fagde at han vilde givet meget til, at Eindride ej bavde mod— 

taget Heftene. Eindride var imidlertid af en anden Mening, og fagde at 

Fhorftein var en Mand, bvis Venſkab man maatte fætte Prit8 paa. „Da 

fjender du ikfe vet min Fofterfon Kong Magnus's Heftighed, hvis Du tror 

det ev en fet Sag at faa Thorſtein forligt med ham”, fagde Einar, , men 

du fan jo prove”. Eindride indDbød nu Thorſtein til at følge med ham hjem 

til Gimfe og tilbringe Bintren der.  Fhorftein modtog Jndbydelfen, nød 

Den venligifte Behandling, og havde fin daglige Plads ved Endrides Side. 

Ginar felv gav fig iffe fynderligt af med ham: han fagde at Det fik blive 

Gindrides egen Sag at forlige ham med Kongen, men at ban da ogſaa 

maatte gjøre et klakkeligt Tilbud. 

Imidlertid fom ogſaa Kongen til Throndhjem. Han fit fnart høre, 

at Sborftein bavde fundet et FIilflugtsfted paa Gimfe, og man merkede at 

han ej var tilfreds Dermed. Der fattedes heller iffe paa Dem, fom føgte 

at fiille Einars og Gindrides Fremferd i det verfte Lys, men Kon- 
gen fvarede fun lidet paa Dere$ Od. Det var en aftalt Skik, at 

Ginar vg Eindride føulde drifte Julegilde bos Kongen. Da Julen fom, 

fagde Gindride at han ogfaa Denne Gang vide være med. Einar fraraadte 

ham det, og fagde at han gjorde bedre i at blive hjemme, men Cindride 

fød fig ej affnaffe, og drog afſted, felv tolfte; endog Thorſtein var med 

i hans Følge. De fom om Uftenen til en Gaard, hvor de overnattede. 

FJidligt den folgende Morgen gif Fhorftein ud, og fit Øje paa Einar, 

Der med en heel Deel Folk fom ridende til Gaarden. - Cinar fagde: Det 

er Dog alt for galt, at du vover at Drage til Kongen med Thorſtein; vejs 

du heller bjem igjen til Gimfe, faa ffal jeg tale med Kongen, og endda 

maa jeg opbyde alt bvad jeg fan, for at faa bam til at antage Forlig. 

Jeg fjender baade Dig og Kongen alt for qodt, til ej at vide, at du ved 

Din uoverlagte Sale vil bringe ham til Den yderfte Brede”. Eindride maatte 

finde fig i at vende tilbage med Thorſtein, men Einar rejſte ud til 

Byen. Her tog Kongen venligt imod bam, gav bam Plads ved fin Side, 

og talte mangt og meget med ham. Den fjerde Dag Juul bragte Einar 

endelig Thorſteins Sag paa Bane, vg ytrede fit Onſke at et Forlig funde 

fomme iftand. Thorſtein, fagde ban, var en Hædersmand, og felv vilde 

ban intet fpare af hvad der ftod i hans Magt, for at ſkaffe bam Livsgrid 

og Landsvift. Kongen fvarede: „lad os ikke tale om Dette, tbi jeg vil 

faa nedig gjøre Dig vred”. Einar lod Sagen for det førfte fare, og Ve- 

gyndte at tale om noget andet; Du var Kongen lige faa venlig fom for 
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Saaledes gif Det hen indtil Se Dag Juul, Nytaarsdag, Va begyndte 

Gina paa ny at tale om Fborftein, men med famme Uvdfald fom før. 

Srettende Dag Juul fornyede Einar endnu engang fin Bøn om at Kon- 
gen vilde tage FIborftein til Naade. „Jeg haaber“, fagde han, ,at I vil 

agte mine Ord”. „Herom ville vi ej tale”, fagde Kongen; ,jeg veed ikke, 

hvorledes du funde finde paa at tage dig af em Mand, fom jeg var vred 

paa”. Einar fvarede: dette var mere min Søn Eindrides Gjerning, end 
min; men jeg troede vigtignof at min Forbon for en enefte Mand ſkulde 
funne udrette noget hos dig, naar Vi ellers i alle Dele ftedfe have gjort, 

og fremdeles ville gjore bvad der tjener til din Hæder; og mangt og me= 

get, frygter jeg, vil funne ffee, inden ban bliver Dræbt: jeg, Herre, vil 

vorde ide ftedt, hvis I ej vi modtage VPengebøder af min Søn for 

Tborſtein, men heller flaaes med ham, tbi jeg fan Dog ikke bære over mit 

Hjerte at fæmpe mod eder. Men det maa jeg rigtignok fige, at jeg Da 

iffe merfer ftort til at I erindre, hvorledes jeg opføgte oder oſter i Gar- 

Darife, blev eders Fofterfader, og fidenefter Var ſtottet og fiyrfet eders 

Rige, idet jeg feent og tidligt tænkte paa bvorkdes jeg bedſt funde be 

fordre eders Hader: Mu vil jeg drage bort fra Landet, og aldrig mere 

ftaa Dig bi: der vil nok gives dem, fom fige, at du vinder lidet ved alt 

dette”. Med disfe Ovd fprang Einar vred op fra fit Sæde, og gik heni— 

mod Døren. — Kongen rejfte fig ſtrax op, ilede efter bam, lagde Armene 

om hans Hald, og fagde: fom tilbage, fjære Fofterfader, aldrig ſkal no- 

get, bvad det faa nu er, funne fylitte vort Venſkab; tag Manden i Fred, 

fom det bedft behager dig”. Da blev Einar blid igjen. - Thorſtein blev 

tagen til Naade og fom atter i Kongens Andeſt. 

Sighvat Skald havde en Svfter ude paa Island, ved Navn Gudrun; hun 

var gift med en Mand, fom ligeledes hed Sigbvat. Denne var paa en ffjendig 

Maade bleven Dræbt af en voldfom og ondftatsfuld Nabo, ved Navn Sborgrim. 

Han efterlod en firenarig Son ved Navn Rafn. Moderen, Der helſt vilde 

feve i Fred og No, føgte at holde denne Å Uvidenhed om Maaden,  bvore 

paa bans Fader var fommen af Dage. Maar han, bvad der vfte hendte, 

fpurgte derom, fvarede hun fun at ban pludfelig var Død af en beftig 

Sygdom. Saaledes gik det til, at Nafn, uden at ane Det mindfte, blev 

en hyppig Gjeft i Thorgrims Huus og omgikkes fortvoligt med bans Søn- 

ner. Han vorede imidlertid op til en ſmuk, ſterk og haabefuld Yngling. 

Ofte brøvdes ban for Moro Skyld med Thorgrims Søn Kalf, og uagtet 

denne var ældre end han, fom han altid til fort. En Dag, da Dette atter 

hendte — Nafn var da 15 Aar gammel — blev Kalf ærgerkig og fagde: 

du veed ilfe at ftyre dine Kræfrer, g det tommer vift til at gaa Dig fom 

det gif din Fader”, „Det bender jo Dagligdags at Full dø”, fvarede 

Rafn, „og den Vej flal vel ogfan jeg engang”. „Da verd du nok ikke, 
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fagde Kalf, ,paa bvad Maade ban fom af Dage: min Fader Dræbte ham, 

og jeg føal figeledes dræbe dig". Da Rafn hørte Dette, gif han hjem uden 

atmæle et enefte Dvd. Hans Moder, fom faa at dDet var noget, han tog fig 

nær af, fpurgte ban hvad det var. ,Du bar”, fvarede han, ,altid fagt mig 

at min Fader Døde Sotdød, men I Dag lod Kalf mig høre at han blev 

dDræbt, og jeg finder det underligt, at du ſtulde frjule det for mig". Hun 

undføyldte fig med, at han bidtil bavde været for ung, og Modjtanderne 

for mægtige; men fagde, at det nu ej længer nyttede at dølge Sandheden, 

fiden han akligevel havde faaet den at vide. For povrigt, meente hun, var 

Sagen nu forældet og glemt. - Nafn var Dog ej af Denne Mening, men 

gladede fig over at have erfaret den rette Sammenbæng, og talte om at 

Det not ſkulde vife fig at hans Fader havde en Dygtig Søn. Han forte 

fatte fine Beiøg hos Thorgrim fom før, uden at man merfede nogen bitter 

Stemning hos ham. Saaledes gif Det, mdtil han var 18 Aar gammel. 

Da hendte det fig en Dag, juit fom Rafn, efter en af De fædvanlige Lege 

havde taget Kladerne paa, at Kalf fagde fpottende: „Rafn finder not mere 

Bebag i at gribe faft om Knatfen '), end i at bevne fin Fader”. , Dette 

ftal ftrar ffee”, fvarede Nafn, vendte fig mod Kalf og bug ham Banehua. 

Thorgrim fagde: Dette maatte vi vænte 08, Døg funne vi ej være befjendte 

at lade det gaa uftraffet Hen”. Da Rafn fom hjem til fin Moder og 

. fortalte hende bvad der var ſkeet, blev hun ilde tilmode, vg fagde at 

Dette vilde fomme til at fofte bende Sønnens Liv, foruden Mandens. 

„Du maa bort”, fagde hun, „thi jeg fan ikke hjelpe dig”. Men da hun 

fom ud med ham, førte hun bam ind i et ydre Buur, der ſtod paa Tunet; 

fra Buret funde man fomme ned i et Jordbuus, hvori han nu ffjulte 

fig, vel forfynet med alle Nødvendigheder. Om Natten fendte hun Bud 

efter Mænd fra alle Naboqaardene, og et iffe ubetydeligt Antal indfandt 

fig. Morgenen efter fom Thorgrim, felv tolfte, og fordrede Rafn udle- 

veret. Gudrun fagde, at ban ej var Der. Thorgrim paaftod, at han vilde 

ranfage Gaarden.  Hidtil”, fvarede hun, blev jeg ej regnet blandt Tyve, 

og Derfor ffal du heller iffe ranfage ber, faa fænge du ikke ev mandfter- 

fere end jeg"; å Det famme fod hun de Mænd, hun havde forfamlet, trære 

frem, og Thorgrim, fom faa at her intet mere var for ham at gjøre, gif 

fin Vej, med De Ord: ,du er ikke raadløs”. Men paa det følgende Ul- 

thing drev Torgrim Ddet Dertil, at Rafn blev dømt fredløs, og erklærer 

for Sfovmand. 

I Nutafjorden paa Nordlandet, hvor Thorgrim og Rafn hørte 

hjemme, faa Der jujt et norſk Kjobmandsſtkib frjlfærdigt. Den ene af Gjerne hed 

1) De. Den Trekugle eller Bold, hvormed der fpilledes ved den faakaldte 

Knattleik“. 
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Bjarne, den anden Ginar; denne fidfte var fra Naumdal, vig, af ævel Tanke— 

maade, og yndet af Kong Magnus. Han bavde fin unge, haabefulde Brovder 

Sigurd med fig. Thorgrim, fom frygtede for, at Rafn ſkulde fnige fig fra 

Landet med dette Skib, ſkyndte fig ned til Havnen, faa fnart han fom 

fra Thinget, og advarede Gjerne alvorligt mod at medtage hans Sfovmand 

Rafn. De fagde, at Det var en let Sag at vife Forbrydere bort fra 

Stibet. Kort efter fom Gudrun virkelig, fom Fhorgrim havde forudfeet, 

med Nafn for at flaffe ham bort. Hun bad Einar fomme i Land til 

bende, foreftillede ham fin Nod, og den Raftbed, Rafn havde lagt for Da- 

gen ved Den felvfamme Handling, bvorted ban var bleven fredløs; hun bad 

ham indftændigt tage hendes Søn med, og meente at han heller burde tage 

Henfyn til Sagens Beftaffenhed og hans gjeve Frænder i Morge, end til 

Thorgrims Overmod og Ondſkab. Einar gjorde Jndvendinger, men 

hans Broder Siqurd, fom vgfaa var tiljtede, udbrød: hvorledes fan - 

du Dog bære over dit Hjerte at vife ham bort? Tanker du da ikke paa, 

hvor fjeft ban bar hevnet fin Faders Død? Kom du til mig, Rafn, om 

jeg juft iffe fan bjelpe Dig faa godt fom min Brover, vg gaa firar om» 

bord, thi vi ere netop fejlfærdige, og Vinden er q0d". Da de fom om— 

bord, fpurgte Sigurd, hvilte Frænder i Norge det var, hvorom Hans Mo- 
der havde talt. Rafn fvarede, at Sighvat Sfald var hans Morbroz 

Der. , Det ſkal fomme dig til Gode hos mig”, fagde Siqud. Derpaa 

ftødte han fra Bryggen, Unferet blev lettet, og Skibet gled fra Land. I 

famme Øjeblit fom Fhorgrim ned til Stranden, raabte ud til Kjøbmæn- 

dene, og fagde at De ej havde holdt fit Ord. „Viis dig nu, Rafn”, fagde 

Sigurd; „Thorgrim er tilbørligt nær”. Nafn lob op paa Bulfen med de 

Ord: „hvis min Øre funde naa ham, var han rilbørkigt nær”. Bjarne, 

den anden Stibsrjer, fagde at man burde fætte Nafn i Land. Sigurd 

fvarede, at det ikke ffulde flere med hans gode Vilje, eller befomme dem 

vel, fom gjorde det, men at Det for øvrigt nu var nødvendigere at bejfe 

Sejl. Det ſkede: de fil q0d Vind, og fom til Forondbjem. Da Kjøb- 

mændene forlode Skibet og hver gif til fit, fagde Einar Naumdøling til 

Rafn, at om ban end iffei Førftningen havde taget fig faa tvrigt af bam, 

fom Gigurd, vilde han dog nu vife ham alt muligt Venftab, og tilbod 

Derfor at tinge ban i Koft hos en Mand i Byen.  Nafn takfede ham 

for Filbudet, og lovede at holde fig ſtille og fredelig, naar Ingen veltede 

fig ind paa ham. Einar fejede ham ind hos en Ketil Niip, der, fom det 

fige&, havde Kongens Sysfel i Byen, eller vel, med andre Ord, var 

Gjaldkere, altfaa Den famme hvorom Der ovenfor ev talt. Ketil havde en 

fmut Datter, ved Navn Helga. Med hende fandt Nafn Bebag i tale, 

medens han ellers var fille og tilbageboden Den mistæntkelige Ketil 

fyntes iffe om disfe Samtaler, og klagede for fin Kone og Datter der— 
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over. - Disfe forfvarede Rafn, og fagde, at han gjorde ham ſtor Uret, 

naar ban beftyldte ham for at overtræde Sømmeligheden. Ketil ærgrede 

fig Derover, lagde Nafn for Had, og fvad Spotvifer om han. Rafn fod 

fom om ban vj hørte det. Men til fidjt gik det faa vidt med Ketils Onde 

ffab, at han en Dag, uden at Rafn havde Anelſe derom, gif ned til nogle 

Kjobmand, der faa vejfefærdige til De vejtlige Farvande, og tilbod at fælge 

dem en Tral, bvilfen ban foregav at have hjemme hos fig; Srællen, 

fagde ban, var baade føgnagtig og ondfkabsfuld, faa at de i Førftningen maatte 

tage ham haardt for at tæmme ham. De fjøbte Trallen ubefeet; men 

Srællen var ingen anden end Rafn, hvilken Ketil nu under Paaftud af en 

Spjtvandring foffede ned til Skibet. Her fprang Kjøbmændene til og vilde 

gribe ham. Nafn fpurgte, hvad dette ſkulde betyde, fatte fig til Movdværge, 

og holdt fig dem fra Livet. De fagde at Denne Sræl var alt for faad. Nu 

merfede Rafn Sammenhængen, og med de Ord: ,mit fjærefte Trallear— 

bejde er at brydes”, greb han en af dem og flog for fig med han, faa at 

han tabte Befindelfen. - Ketil flyndte fig bort, men Rafn ilede efter ham, 

og gav ham Banefaar: Da Kjøbmændene faa Vet, løb de fin Bej faa fort de 

tunde, af Frygt for at Drabet ſkulde tillæggrs dem. Nafn fyfte Drabet 

paa fig, gif op til Ketil8 Gaard, og fortalte hans Kone og Datter, hvad 

Der var fleet. De beflagede det, men undffyldte ham, gave ham Mad og 

Klader, og fagde at han havde mere at frygte af Kongens Brede end af 

Dem. Derpaa flygtede ban til Skogs, og holdt fig ffjult. 

Kort efter fom Kongen til Gaarden, og børte alt dette. Han blev 

vred og fagde: „det er Dog alt for galt at Islendinger ſkulle fomme bid 

og dræbe vore Ombudsmænd eller Sysfelmænd: den Mand, fom har gjort 

Dette, ffal yfes utlæg”. Einar Naumdøling, fom juft var Dos Kongen, 

indvendte Dog at der funde være Dem, fom felv havde forftydt fin Død. 

Kort efter var Kongen paa Jagt med Høge og Hunde. - Følget fordeelte 

fig, faa at ban blev ene. Da traadte en hoj Mand, indbyklet i em odden 

Kappe, frem af Sfoven, og bad ham om Biſtand. Kongen fpurgte, bvad 

Forpligtelfe ban havde Dertil. , Den”, fvarede Manden, ,at mine Frænder 

ere Dine Venner; Derhos fjender jeg Din adle Tænfemaade, idet du ej negter 

at biſtaa nogen, fom beder dig Derom”. Kongen anede vel at dette var 

Rafn, men ban vår ene med ban, og Nafn var en ftor, baandfoft Karl. 

Han holdt derfor gode Miner, og fagde: „eg ſkal fende Dig hen til Kol i 

Spauffadal *), hvor du indtil videre fan opholde dig; men hvo ev du 

da?“ Q HWdtil har jeg været en Ulyffesfugl”, fvarede Rafn, „og er Derfor 

1) Hvor Thauftadal er, vides ej; det fynes at maatte have været etftedå føn- 

denfor Throndhjem, fiden Kongen taler om at fende Rafn „ſyd i Thaujfa- 

dal“; det fynes ogfaa ej at have været langt fra Kyſten. 
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udfat for Gjterftræbelfer, af bvilten Grund jeg beder eder om VBiftand; 

men vil I fende mig til Kol, maa I og medgive mig tydelige Ferteiner, 
at ban ſkal modtage mig; Da forbliver jeg Der i Vinter". „Gjor faa”, 

fvarede Kongen, ,jeg fommer felv Derben en Uge efter Paaſke“; derpaa tog 

han en Guldring af Fingren, fatte den paa Spydodden og vakte Den til 

Nafn, der ej vilde træde nærmere. - Kongen fpurgte Derpaa: hvor tror du 

at Rafn, den utlæge, gjør af fig?” Han føger vel ben til eders Ven 

Ginar Naumdøling”, fvarede Nafn; der funne I ſtrax faa ham fat”; 

med disſe Ord tog han Guldringen af Spydet, og ilede ind i Skoven igjen. 

Da Kongens Mænd fiden fom til, fagde ban: Mu fan I tro, at Rafn 

har fpillet mig et godt Puds“. 

Nafn fom til Kol, vifte ham Ringen, og blev godt modtagen, ſtjont 

Kol undrede fig over, at ban funde have Jerteiner fra Kongen, medens 

denne var ham faa vred. Nafn blev der om Vintren, og alle fyntes godt 

om ham; men Da Paaften fom, rejfte han bort, da han ej vilde oppebie 

Kongen. Da denne fom, fpurgte ban frar efter Rafn. Kol fagde, at 

han nu var borte. - , Det ev ilde”. fagde Kongen, ,tbi det ſkulle alle vide, 

at ban nu er utlæg og fredløs; hvad jeg anfeer for langt værre end Dra- 

Det, er at han har haanet og fpottet mig, og derfor fætter jeg em Priis 

af 3 Merker Sølv paa bans Hoved, heller iffe ſkal det befømme nogen 

qodt at bede om Naade for ham”. 
Dette var om VBaaren 1043, da Kongen famfede en fror Har og 

Flaade for at Drage til Danmark mod Sven Ulfsføn og Benderne. Heni— 

mod GSlutningen af April 3) aa han med Flaaden etfteds ved Morges 
Kyſt fænger fyd paa, og væntede paa Vind. Da fom Rafn ud af Sko— 

ven og ned til Stranden. Han faa den ftore Flaade, gik ben til nogle 

Drenge, der fogte Mad oppe paa Land, og fpurgte hvo der cjede alle disfe 

Skibe. De fvarede, at han maatte være dum og uvidende, fom ikke vidfte 

at det var Kong Magnus fom faa Der. Rafn fyurgte om nogen an- 

frede Mænd vare hos Kongen. De nævnte Einar Naumvdøling, Kongens 

Ven, Ginar Thambarfkelbe, der felv harde 13 Stibe, og Sighvat Skald, 

Der var paa Kongens eget Stib. Rafn bad dem nu melde Sigbvat, at 
Der var en Mand i Land, fom havde noget nødvendigt at fake med barn 

om. De gjorde faa; Sighrat fom, og fpurgte hvad Den høje Mand bed. 

Nafn navngav ſig. Sighvat bad ham ot løbe i Skjul faa burtigt ban 

funde; ,jeg”, fagde ban, ,vil ej tage Penge for Vit Hoved eller fige til, 

at jeg bar fundet dig”. „Det er ikke faa vift”, fagde Rafn; , du bar Ord 

1) pDa 4 Maaned var af Sommeren”, heder det i Magnus den godes Saga. ' 9 
At dette var Vaaren 1043, ſees deraf, at Kongen tilbragte den foregagende 
Vinter t Norge, hvilket maa være 1042 — 43. 
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for at være begjærlig efter Penge, og jeg har fun et ringe Liv at mifte: 

ofte har man feet Folk gjøre fig ftørre Møje for mindre Penge, md Du 

vilde faa ved at forraade mig; Dog tror jeg, at hvor langifaftet Kongens 

Øre end er, faa naar Den dog ikke i Sfoven til mig. Vil du Dderimod 

gjøre mig Gavn, da er Det ikke mere end fømmeligt for dig, fiden du er 

min Morbroder”. Dette Frændftab erfjender jeg”, frarede Sigbvat, , men 

jeg vover iffe at bjelpe Dig; Dog, oppebi mig ber”. Rafn fagde, at han 

vilde følge ham ombord, og at han, naar han førft ſkulde dø, bhelft vilde 

dræbes for hans Øjne. „Du ev en vanffelig Mand”, fagde Sighvat; 

„det gaar Dog iffe an at jeg ligefrem leverer dig under Øren, thi det vilde 

Da neppe gaa godt, om faa Afverden Lad for dig; men føjmig nu i at blive 

her, indtil jeg bar talt med mine Venner”. Rafn lovede at bie en liden 

Gtund; men varede det for fænge, vilde han komme efter, thi Det var flemt nok, 

fagde han, at fide en haard Død, om man iffe ogfaa ſkulde ftaa i lang Tid 

og bænte paa Den. Da Sighvat fom ud paa Stibet, klagede han fin Nod 

for Einar NMaumdøling. „Her er Rafn kommen“, fagde ban, „og vil en- 

delig give fig i fine Fienders Bold: fan jeg iffe vænte mig nogen Hjelp 

af dig?” Bift er han en Ulytfesfugl”, fagde Einar, ,men Det ev Dog 

vor Pligt at unddrage ham den visfe Død; imidkertid Funne vi ej tænke 

paa at indlade o8 i formelig Kamp mod Kongen og hans Overmagt; 

heller itte vil Kongen nogenfinde tiere mødtage vor Hjelp, Derfom vi nu 

aabenbart trodfe ham”. Sighvat henvendte fig dDerpaa til Einar Sham- 

barffelve om Hjelp, og forflarede ham fin Vaande. „Jeg har ingen Lyſt 

til at ftride med Kongen for bans Skyld", fvarede Emar; „da jeg nu fidft 

forfvarede en Mand, fom Kongen var vred paa, var Det nær gaat mig 

galt 1). - Her have nu Gindride og jeg 13 Skibe under vor VBefaling, og 

fulle hjelpe Kongen i den foreftaaende Kamp: ville vi nu med Magt til 

trodfe o8 Mandens Filgivelfe, da fjender jeg Kong Magnus's Stolthed 
faa godt, at ban beller vil undvære vor Hjelp, end lade fig aftrodfe 

noget; Derfor gjør du bedft i at bede Manden forføje fig bort og 

ffjule fig, og iffe fomme ombord paa vore Skibe, hvor han vil blive 

dræbt". Medens Sighvat og Einar Fhambarffelve talede fammen, havde 

Einar Maumdøling været i Land og bedet Nafn indftændigt iffe at bringe 

Bolt i Forfegenhed, men gaa bort; han tilbød at fende ham nord til fin 

Gaard Hit >), hvor han indtil videre funde være i Sitferhed. Rafn fva- 

rede, at ban førjt vilde tale med Sighvat. Sighvat fom, og Rafn fpurgte, 

hvorledes det gik med Den forvæntede Høvdingebiftand. „Daarligt“, fagde 

1) Her figtede Einar til den nys fortalte Begivenhed med Ihorftein Hallsføn. 

2) Gaarden maa være at føge etfteds i Naumdal, men hvor, lader fig nu neppe 

beftemme. 
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Gigbvat, „og du har liden Lykfe med dig; men Hvad beftemmer du Big 
nu til?“ „Hvad jeg før har fagt”, fvarer Nafn, „at gaa ombord paa 

Kongens Skib med Dig". nHvorfor vil du fiyrte Dig lige i Døden”, 
fpurgte Sigbvat. Fordi", fvarede Rafn, ,at jeg foretrætfer at dø freme 
for at paadrage oder alle, der nu have feet mig, Kongens Brede, der ej 

udebliver, naar han horer, at I have flaffet mig bort". „Dette er talt 

fom en Mand", fagde Sighvat, „og endnu har jeg rigtignok min bedfte 

Tilflugt tilbage, der aldrig hidtil har foigtet mig, nemlig den hellige Kong 

Olaf". Med disfe Od faldt han paa Kna, gjorde en Bøn, og anraabte 

Olaf om Biftand. Derpaa gif de ud paa Kongens Sti. Magnus havde 
ligget og fovet oppe i Løftingen, men vaagnede i det famme fom Sigbvat 

og Nafn fom i For-Rummet. Han fprang op og raabte: ,op alle vore 

Mænd, nu have vi faaet Bør, og Srjren er og Vig, naar vi komme til 

Danmark“! Nu fil man not at beftille med Sejladfen. Skibene fom til 

Danmark; bvilfe Bedrifter der udførtes, er ovenfor berettet; i Slaget paa 

Lyrſkobshede 1) udmerfede Rafn fig overmaade meget, han gif foran Kon— 

gen og fired med Den ftørfte Tapperhed; men ingen talte et Ord til ham. 

Da Slaget var til Ende, og man var fommen til Ro, fagde Kongen: 

„bvor ev nu Rafn? ban ſtkal fomme frem og itte fljule fig". Einar og 

Sighvat bade Kongen om at benaade ham for hans FapperhedS Skyld”. 

„Jeg vil endnu intet Løfte give”, fagde Kongen; ,førft og fremft vil jeg 

fee han”. Einar gif hen til Rafn og meldte ham dette, bad ham at fvare 

Kongen ærbødigt, men dog frimodigt, og give ham fandfærdig Befted paa 

1) I JFortællingen herom i Magnus den godes Saga, tales der ikke om laget 

paa Cyrffovshede, men alene om et Slag mod Danerne, Der ftaar: „da 

de fom til Danmark, gik alt Folfet i Land fra Skibene; der traf de en for 

Danehær, og et ftert Slag begyndte; Kong Magnus var i den forrefte Deel 

af JFylfingen, men Rafn git fremmenfor ham og fired meget tappert, men 

ingen talte til ham. J dette Slag faa nogle den hellige Kong Olaf blandt 

Magnus's Mand, og han fif den Dag en herlig Sejr”. Men naar man 

erindrer, at bet enefte Slag, Magnus holdt til Lands, var Venderflaget, og 

tillige at bet netop var dette, før hvilket St. Olaf frulde have aabenbaret 

fig, og ved hvilket han efter Sagnet ſtulde have lovet at være tilftede og 

vife fit Merke foran Hæren, Ean man ikke et Øjeblik tvivle paa, at det er 

Venderflaget, fom her ev meent, eller fom oprindelig har været nævnt, men 

at ber i Tidens Lob har indfneget fig den Unejagtighed i ven, i og for fig 

felvftændige, fun fenere i Magnus's Gaga indſtudte Fortælling, at Danerne 

ere nævnte i Stedet for VBenderne, bvorefter da ogfaa fiden andet er tillem- 

pet, f. Gr. at Magnus efter Slaget vender tilbage til Skibene o. f. v. 

Maaffee og, at netop den forben paavifte Omftændighed, at Sven Ulfsføn 

efter al Rimelighed var tilftede i Slaget, allerede fra førft af bragte den 

islandſke Fortæller til at kalde den hele fiendtlige Hær en Danchær; i alle 

Fald indeholder JForverlingen endnu et Slags Beviis for at Sven virkelig 

var med i bette Slag. Naar det (fe ovenfor) heder, at Magnus felv an- 

ben forfulgte Venderne, fan den anden maaffee netop have været Nafn, 
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alt, Hvad Dan fpurgte om. Nafn traadte da frem for Kongen og bilfte 

ham. Kongen fpurgte førft Einar, bvorfor ban bavde ført en fredløs 

Mand fra Island. |, Derfor, Herre”, fvarede Cinar, ,at han var gjort 

fredløs ene og alene fordi ban bavde hevnet fin Fader, Der blev Ddræbt 

meer end fagesløs”.  Derpaa fpurgte Kongen Rafn, Hvorfor han havde 

Dræbt Ketil. „Fordi ban fvad Nidvifer om mig, Herre”, fvarede Mafn, 

„og fiden følgte mig fom Iræl; Da jeg bavde dræbt bam, fvad jeg en 

Arve-Flokk over ham, fom jujt iffe var fynderlig var”. „Lad høre den”, 

fagde Kongen. ,Som I vil, Herre”, fagde Rafn, , men da maa I ogſaa 

høre paa et andet Kvæde”. Hvilket"? fpurgte Kongen. „Et, fom jeg 

har digtet om eder, Herre”, fagde Rafn. Kvæd da”, fagde Kongen. 

Da han havde endt begge, fagde Kongen: „der er ſtor Forffjel paa Dem: 

bvorfor fvad du faa godt et Kvæde om mig, Der Dog vilde lade dig 

dræbe?" Fordi du var et godt Kvæde værd”, fvarede Nafn. Hvorfor 

fom du Da til mig i Skoven“? fpurgte Kongen. „Fordi jeg væntede min 

Frelſe fra eder, faaledes fom det nu og vifte fig", fagde Rafn; ,jeg 

var I den ſtörſte Knibe, og havde ingen anden her i Landet at føye Hjelp 

Dos, efter at have været i den tunge Mødvendighed at Dræbe en fore 

maaende Mand, fom dog visfelig havde forfkøyldt det”. Da fagde Kongen: 

„nu bar jeg underføgt din Sag; og nu føal jeg Derhos fortælle, hvad der 

vedfommer mig. Da jeg fov paa Skibet, fyntes jeg at fee min Fader, 

Kong Olaf, fomme til mig, og fige med en mørt Mine: „der ligger Vu, 

Kong Maqnus, og tænfer mere paa at Dræbe min Sfalds Frænde for 

en vinge Sag, end at vinde en fager Sejr over Dine Fiender, fljønt 

Der nu ev fommet gunſtig Vind: tag vel imod alle dem, fom nu ere om— 

bord, ellers vil du allerede i Denne Verden faa en Straf, fom befommer 

Dig ide". Og faa fnart jeg vaagnede, faa jeg baade Sigbvat og Mafn i 

Sor-Rummet, men jeg var altfor ængjftelig over min Faders Irufler, til at 
jeg du funde fænke paa Ketils Drab eller hvad andet Rafn havde gjort. 

Nu føal du, Rafn, være velfommen her hos mig, thi faaledes vil min 

Fader; og til Erſtatning for hvad jeg bar gjort Dig imod, ffaljeg give 

Dig Helga Ketilsdatter til Gate med meget Gods”. Rafn taffede Kon- 
gen, og modtog med Glæde bans Tilbud, men fagde dog at ban ført og 

fremft maatte ud til Island, for at faa fin Fredløshed ophævet; men 

ftvar Dette var ſkeet, ffulde han fomme tilbage igjen. Heri famtyffede 

Kongen.  Gighvat fortalte nu Denne, hvorledes han havde anraabt hans 

Fader om Biftand. Kongen fagde: , min Fader maa fætte ſtor Priis paa 

dit Venſkab, fiden ban opfylder dine Bønner lige faa vel nu, fom da han 

lebede“ 1). Rafn vejfte ud til Island, fit Fredløshedsdommen ophavet 

1) Hvad der her fortælles om Kongens Drøm og St, Olafs Uabenbarelfe Elinz 
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paa Ultdinget, og begatr fig Derpaa tilbage til Norge med fin Moder 1). 

Siden egtede han Helga, og Kongen gav dem ſtore Gjendomme. Nafn 

forblev fiden hos Kongen, faa fænge denne levede og vifte fig ftedfe fom en 
raff og Dygtig Mand *). 

De ber meddelte Fortællinger vife os vel, hvor for Indflydelſe 

Magqnus'$ fornemfte Raadgivere havde bos ham, men tillige, at denne 

Indflydelfe batvde en Grændfe, og at Magnus, vgfaa efter at ban ved 

Sighvbats Forrjftillinger i Fritalenheds-Viferne*) havde ladet fig bevæge 

til at forlade det Haardheds= og Strengheds-Syſtem, han begyndte at inde 

føre, Dog fremdele$ med Alvor og Myndigbed flod paa fine Nettigheder 

og Bærdigbed, ja ftundom med en Heftigbed, for bvilfen endog Einar 

Ibambarffelve anfaa det raadeligit at give efter. - Magnus var faaledes 
ingenfunde Det iljeløfe Redſkab i Stormændeneg Haand, fom man af hans 

Filnavn den qode", og de overdrevne Beftrivelfer - over Hans „Godhed“, 

Sagaerne indeholde, letteligen ftulde formove. Hans Godhed maa i alle 

Fald fom ofteft have haft fin fornuftige Indførænkning; og da ban dDerhos, 

fom man maa formode, traadte I fin Faders Spor, og føgte at vverholde 

hans Love og Jndretninger, maa Maqnus's Regjering fnarere bave ude 

merfet fig ved Kraft og fornuftig Strenghed, end ved Svaghed. Han vilde 

heller iffe funne bave udrettet faa meget mod Benderne, Sten Ulfsføn og 

Dennes FJilhængere, fom ban virfelig udrettede, hvis ban havde været fvag 

og utidigt eftergivende. Han havde nu bragt det dertil, at Sven var vd- 

myget og fordreven, at hans eget Herredømme i Danmark var befeitet, og at 

ger viftnok noget fabelagtigt: Det er upaatvivleligt ogfaa noget udſmykket 

af de fenere Sagafortællere: Men man maa her nøje lægge Merke til, 

at der flet itfe figes at Aabenbarelſen virkelig fandt Sted. Fortællingen 

anfører Kongens Ovd, og at denne enten fan have haft eller foregivet at 

have haft en faadan eller lignende Drøm, er, fornemmelig naar vi have de 

Tiders religiøfe JForeftillinger for Øje, flet ikke ufandfynligt: end mindre, at 

Gighvat virkelig har gjort en faadan Bøn fom den omhandlede. 

I GSagaens Beretning heder det, at Rafn endnu famme Sommer vendte til: 

bage til Island, fom juft ved Althingstid og fit her fin Dom ophævet, 

bvorpaa han ſtrax vendte tilbage til Norge, faa at han, fom bet Hed, foor 

tvevejs (tvivegis) ben Sommer. Da VBenderflaget flod den 28 September, 

var dette umuligt. Men Sagaens Ord flutte fig her til den oven angivne 

Bejltagelfe, hvorved Slaget figes at have fundet Sted mod Danerne, og at 

Kongen firar begav fig tilbage til Stibene. Da Magnus tilbragte Bintren 

i Danmarf, under idelig Krig med Sven, er det ej fandfynligt at Nafn har 

forfadt ham; han har vimeligviis fulgt med ham til Norge om Vaaren 

1044, og bet er denne Sommer, i bvilfen han har gjort den dobbelte 

Nejfe. 

2) Magnus den godes Saga, Cap. 46—51. 

3) De faakaldte Bersöglisvisur, fr ovf. L 2, S. 819—85L. 

— 
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han dertil endog var afholdt af Danerne 1). Habde en lang Levetid været 

ham forundt, og var iffe, fom vi fnart i det Følgende ville fee, bang 

Magt bleven foættet ved Farbroderen Haralds Fordringer paa Norges 

Srone, vilde Sven Ulfsføn neppe have vovet at fornye Krigen, og Maq- 

nus vilde være bleven i volig Befiddelfe af Negjeringen i Danmark. En 

fvag, ubeftemt og uinyndig Mand vide umuligt funne have bragt det 

faa vidt. 

Vi maa faaledeg foreftille o8 Magnus fom en fraftig, myndig og bee 

ftemt Herffer, der, uagtet ban fun var tyve Aar gammel, forftod at ope 

træde fom en Mand paa fyrretyve; der af medfød Godmodighed, vel ogs 

faa af Grfjendtlighed for bevifte Fjenefter, af Ugtelfe for fin Faders 

Minde, og af Mrbodighed for ADerdommen, vifte Mænd fom Einar, der 

havde bjulpet med at flaffe ham Niget, og fom Sighbvat, Der var hans 

Faders gamle Ven, for Kjærlighed og Eftergivenhed, men fom ellers med Ale 

vor ftod paa fin Net, og Hvis Ungdom fun nu og da røbede fig paa Den ene 

Side vid den Hidfigbed, bvormed han føgte at faa Hevn for virfelige eller 

indbildte Fornærmelfer, men paa Den anden Side ved den Lethed, hvormed 

ban, naar Den forfte Opbruusning var forbi, [od fig førmilde. Exempler bere 

paa have vi allerede fret i det Foregaaende. Sagaen meddeler endnu en liden 

Fortælling, der i denne Henfeende er noget oplyfende. Olaf Vryggvesføns 

Morbroder Fhorfell Dyrdil fevede, fom ovenfor nævnt, endnu paa Magnus”s 

Tid fom en bedaget Oding. Han var Sysſelmand, maaftee paa Agder, 

hvor ban i det mindfte paa Olaf Fryaqvesføns Tid fral have boet. Det 

var forebragt Kongen, at ban iffe havde udredet faa meget af den opfræ» 

vede Landſkyld, fom det tilfom ham.  Forbitret Derover, gjeftede Kongen 

ham, uden forud at underrette ham derom, med mange Folk, i den Fane, 

naar han da ej havde tilftrærkeligt Forraad til Vejtflen, og hans Under» 

flæb faafedes var rebet, at fratage bam Embedet. Man merfede imide 

fertid iffe til nogen Mangel. Thorkell tog venligt mod Kongen, og Gjejte- 

budet var oterflødigt Kongen var Dog I lang Tid utvenlig og mørt 

En Dag, medens Bordene vare borte, gif Fborfell hen til ham, og be- 

flagede at han var i faa flet Lune; ban fpurgte han, om han i Mangel 

af anden Adfpredelfe vilde hugge Hovedet af nogle Bukke og Ørne, der 

ftulde flagtes til Gildet. Kongen fagde, at han vilde forføge, og Thorkell 

førte bam nu ud i Gaarden til et Sted, hvor Der ſtod en fror Bul. 

Kongen bug til Den paa Halfen med fit Sverd, men det bed fun lidet, og 

til affe de Omftaaendeg Forundring faldt der GSølvpenge ud, hvor han 

havde hugget. Kongen udbrød i Brede: ,det er Dog vift og fandt, Thor— 

1) Dette er Saros udtrykkelige Ord, fr ovenfor. 

Mund. Det norffe Folks Hiforte, L. M. 4 
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fell, at du vifer mig Ningeagt baade i Smaat og Stort; ti Dette er 
gjort for at fpotte mig". „Nej, Herre", fvarede Thorkell; ,jeg vilde nødig 

at det ſkulde blive til Sandbed, bvad mine Bagvaffere fortælle, at jeg 

vil fvige dig. Jeg har nu været med flere Konger, og tjent dem fan 

qodt jeg funde, førft med Olaf Tryggvesføn, fom jeg elftede meeſt af alle, 

fiden med din Fader, Der vijt iffe nogenfinde tænkte at jeg ſkulde vile 

fvige bans Søn. Men da UAlfivas Herredømme fom over os, og den 

flemme Fid, da ingen Mand havde fit Gods i Fred, da frygtede jeg for 3 
at Det ikke vilde blive mig muligt at bevare disſe Penge, fom jeg fiulde 

fvare til, og fom jeg vidfte med Nette tilkom Eder. Jeg bittede Da paa 

det Raad at fylde Dette Bukteffind med Sølv, og derved magede jeg Det 

faaledes at Pengene bleve Behold. - Modtag nu, Herre, din Landſkyld: 

jeg tror iffe man ſkal funne fige at jeg bar ſtukket Den i min egen Pung”, 

Da Kongen og De øvrige faa, bvor mange Penge dette var, fom De paa 

andre Tanker, og maatte erfjende at Thorkell havde opført fig fom en Ha— 

dersmand, bvad man ogfar burde bave forudfat. Kongen taffede ham 

meget, og i Stedet for at han førft havde haft til Henfigt at fratage bam 

Embedet, bad han ham nu at beholde det, figende at han neppe vilde funne 

faa nogen faa brav Mand i hans Sted 1). 

Thorkell fagde dog der for faa vidt en Ufandbed, fom ban foregav, 

at de Penge, denne udftoppede Buk indeholdt, vare De opfparede Skatte— 

penge, bvilfe ban neppe engang funde have oppebaaret regelmæsfigt, faa 

(ænge Danevældet vedvarede. Den udftoppede Buk, mrd dens koſtbare 

Indhold, havde han felv under Olaf Tryggvesſons Negjering fundet 

blandt Haafon Jarls hemmelige Gjemmer, og overlevevet til Olaf: denne 
havde igjen ſkjenket ham Den, idet ban paalagde ham, at opbevare den 

uvørt fom en Nodhjelp ved paafommende Unledning, der ej vilde udehlive. 

Anledningen var nu fommen*). Om Thorkell havde anvendt de Var efter 
Aar indfamlede Penge til fit eget Brug, naar ban vidfte, at ban bavde 

biin Stat i Baghaanden, Der filkert ej alene indeboldt alt hvad Kongen 

habde at førdre, men endog meget mere, var han angerløs, og I alle Fald 

ydede han mere end han ſtrengt taget var forpligtet til, naar ban ogſaa 

1) Magnus den godes Saga, Gap. 43. Morkinffinnas Redaktion af denne 

Gaga omhandler denne Begivenhed forſt efter at der har været berettet om 

Harald Sigurdsføns Iilbagefomft og hans Optagelfe til Medfonge.  Heraf 

frulbe man ba maaffee funne flutte at Morfinftinnaé Nedſtriver vil Have 

Begivenheden bhenført til Aarene 1046—47. Det kan ogfaa være ligegyldigt, 

om en faa lidet vigtig Begivenhed, fom denne, er foregaaet i 1044 eller 

1047. Snorre har i fit Bert udeladt Beretningen, men den fynes dog ikke 

at være opdigtet. 4 

3) Olaf Sryggvesføns Saga i Flatobogen, fr Staalholt:Udg. IL. S. 196. 



Thorkell Dyrdil, 51 

udbetalte Skatten for Sten Ulfivesføns NMegjeringstid. Han vifte fig 

fanfedes fom en hæderlig, uegennvttig og Kongen hengiven Mand. Kongen 

erfjendte og, at ban var bleven ffammeligt bagvaffet, og var fra denne Tid 

af hans Ben. Thorkell, der allerede var meget gammel, fan dog ikke 

bave levet fænge efter denne Fid. Man maa formovde, at ban omtrent 

ved disfe Tider, eller fort før fin Død, fit Beiøg af Skalden Stein 

Herdisſon, faldet Hallar-Stein, og meddeefte ham De Efterretninger, ſom denne 

fiden benyttede i fit Kvad, Nefftefja, bvilfet han DVigtede om Kong Olaf 

Tryggbesſon 2). 

6. Harald Sigurdsfan og hans Bedrifter i De fydlige Lande. 

Medens Magnus faaledes trorde fig i fiffer Befiddelfe af de tvende 

Niger, og neppe tænkte paa, at Den berefter vilde blive gjort ham ſtridig, 

end fige at den funde vorde bam berøvet, var allerede en Medbejler til 

Norges Krone, — faa meget farligere, fom bans Rettigheder vanſke— 

figt føde fig afvife, og fom ban befad Klogffab og Kraft til at bævde 

dem, — paa Vejen til Norden. Dette var biin Harald, yngfte Søn af Kong 

Sigurd Syr og Dronning Aafta, og faaledes Kong Olafs Halvbroder, 

der femten Aar gammel var fommen til Olaf i Sverige med en Skare af 

Venner og Frænder fra Oplandene, da denne jorde det fidfte uheldige 

Forſog paa at vinde Niget tilbage, og fiden med en Fapperhed, Der var 

forud for hans Alder, bavde Deeltaget i Slaget paa Stifleftad. I dette 

Slag var han, fom ovenfor nævnt, bleven baardt faaret, men Ragnvald 

Brufesføn havde flaffet ban bort til en Bonde, hos bvilfen ban blev bel- 

Bredet; fiden havde ban fulgt ham til Svithjod, hvor dDe tilbragte Vintren, 

og Derfra, fedfagede af flere Flygtninger fra Norge, til Kong FJaroflav i 

Rusland, bos bvem De, fom man funde vænte, fandt en venlig Modta- 

gelfe >). Vi bave feet, hvorledes Faroflav efter fin Fader Vladimirs 

Exempel underholdt en ftaaende Stare af fvenffe og norffe Væringer 
eller fønnede Krigere 3) til fit Forfvar, deels mod Medbejlere deels ogſaa, 

1) Om SHallar-Stein, fe ovf. I. 2. S. 235, jvfr. Scripta historica Islandorum, 

Ill. S. 224—242. Det er her viift, at Hallar-Stein og Stein Herdifeføn 

maa være een og famme Mand. Det er tigeledes der antydet, at Hallar- 

Stein fornemmelig maa have hentet Materialet til fit Digt fra Einar Tham- 

barffelves og Thorkell Dyrdils Udfagn; ifær fynes den fidfte at maatte 

have været hans Hjemmelsmand, da han fpecielt omtaler ham, og dvæler 

nærmere ved de merkelige Sildragelfer, hvortil Thorkell alene ſtal have været 

Vidne. 

3 L 2. S. 734, fe ovf. I, 2. S. 807. 

3) Se ovf. J. 2. S. 587. 
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fom bet beder, mod Hedninger, hvorved vel forftnars faa vel Tſchuder, 

Petfdeneger og andre barbariffe Naboer, fom de endnu uomvendte Slaver, 

eller maaffee vettere mod den flavifte Befolkning i Almindelighed, der, faa Længe 

National-Forffjellen mellem den og dens rusſiſke Herrer endnu var fjendelig, 

neppe altid med Nolighbed fandt fig i dette Herredømme. Som Høvding 

for en faadan VBæringeffare have vi feet den vvenfor omtalte Eimund 

Ningsføn og hans Frænde og Gjterfølger Ragnar, begge Frænder baade 

af Kong Olaf og af Harald. Den gautffe Farl Ragnvald, Sigrid Stor- 

raades Broderſon, der fulgte med Dronning Ingegerd til Rusland og for: 

fenedes med Adegjeborg, 1019 1), var, fom man feer, i famme Stilling, 

Du Det udtrykkeligt fortælles, at han noget før Haralds Ankomſt til Nus- 

fand var Død, men at hans Søn Eilif bavde arvet hans FJardømme, der 

var blevet ham overfedt paa Den Betingelfe, at han frulde værge Kongens 

MNige mod Hedninger *). Om Eilif fortælles det, at han havde mange 

Nordmænd i fin Sold. Oyfaa Harald traadte i Jaroflavs Fjenefte, Der, 

fom Der fige8, udnævnte fam til den anden Howding over fine Krigere, 

og gav alle hans Mænd Sold. J et Vers af Haralds fenere Hird— 

ftald, Fbjodolf, Der er os opbevaret, heder det at Eilif og Harald fæme 

pede i Forening, og opffillede hver fin Fylling, mod Oſt-Vender og 

Læfer (fandfynligvits Ljeder eller Polaffer) 3). Det fyne$ dog næften 

utvofigt, at Jaroſlav ſkulde have vetroet en femtenaarig Yngling, fom Harald, 

felvftændig Befaling ved Siden af Eilif. Det ev Derfor fandfynligere, at 

Harald har beflædt en underordnet Hovdingepoft i Eilif Hær. I et Par 

Mars Tid ftod Harald nu i Faroflavs Fjenefte, vg ffal, fom det heder, 

have Deeltaget i mange Slag, og faret vide om Uufterveg. Ved Aarene 

1030—1031 fortælles Der ogfaa i De vusfifte Annaler, at Faroflav 

underfaftede fig Tſchudernes (her menes, fom man feer, Livernes) Land, 

1) Ge ovf. I. 2. S. 565. 

2) Fagrffinna, Gap. 149. Det er ovenfor omtalt, hvorledes faa vel Eilif fom 

hans Broder Ulf maaffee i Uaret 1025 havde været hjemme i Sverige hod 

deres Frænde Kong Anund, havde ført Befalingen over den ſvenſte Har og 

Flaade, og leveret Kong Knut et Slag ved Helgeaa, der er det, Saro og 

Hent af Huntingdon omtale, og fom fiden har været forverlet med det i 

vore Sagaer omtalte Slag 1027 mellem Knut, og Kong Olaf den bhellige i 

Forbindelfe med Kong Anund. Ulf, Eilifs Broder, torde maaffee være ben I 

de nifonffe Annaler omtalte Uleb, der i Uaret 1032 gjorde et Fog fra Nov: 

qorod gjennem de faakaldte Jærnporte til de fyrjaniffe Lande eller Bjarme— 

land, fe Sjøgren i Mémoires de Vacadémie imperiale des sciences de St. 

Pétersbourg, 6me série, I. S. 508 fag. 

Berfet lyder faaledes: „de tvende Høvdinger toge fig bet famme til, der 

hvor Eilif ftod; de fylkede ,hamalt*, (dette vil vel fige „i Svinefylking“, 

eller , hver med ligeftor Deel af Fylkingen“), de oſtlige Bender bleve bragte 

i Knide, og Krigernes Net var ej let for Læferne"., 

3 
— 
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og anlagde der Staden Dorpat eller Jurjev, og at han fidenefter, i For— 

ening med fin Broder Mitiflav, gjorde et Indfald i Ljedernes Land eller 

Polen, hvor Kong Boleflav nys var Død, tilbagrerobrede De tſcherweniſke 

Byer, underfuftede fig Landet, og bragte en Mangde ljedifte Fanger til- 

bage med fig til Rusland, der fiden bleve fordelte rundt em i Landet '). 

Da Øjt-Benderne, altfan VBoleflavs Underfaatter, og Ljederne udtrykkeligt 

nætnes i biint Ber af Thjodolf, ev det tydeligt nok, at Harald virkelig 

har deeltaget i i disſe Tog. Han har faaledes baft Lejlighed til at vinde 

megen Krigserfaring. Under Opholdet bos Jaroflav lærte ban hans og 

Dronning Ingegerds Datter Eliſabet, af Mordmændene faldet Elliſif, 
at fjende, og bejlede til hende. Faroflav gav ham Haad om at faa hen» 

deg Haand, naar han var bleven noget ældre, og havde erhvervet ſtorre 

Grfaring, Magt og Gods; men endnu, fagde han, ,vilde Det være vverilet 

at bortgifte hende til en udenlandft Mand, der hverfen har noget Nige at 

raade over, eller befidder nogen befynderlig Rigdom“ 2). Disje Dvd, tilli- 

gemed Harada egen Lyſt til at føge nye Wventyr i fremmede Lande, be- 

vægede ham til at forlade Rusland, og prøve fin Lyffe i Conftantinopel 

blandt Væringerne. 
Bi have feet, at De bysantinfte Kejfere, ligefom de rusſiſke Konger 

eller Storfyrfter, og fandfynligviis efter Deres Exempel, underholdt en 

Stare af nordifte Bæringer 3), deels fom Livvagt, Deels fom Kjerne- 

tropper til at benytte i vigtige og afgjørende Krige.  Møjagtigt ot be- 

ftemme, naar De bysantinfte Kejfere begyndte at holde Væringer, ev neppe 

muligt. Hos De bysantinffe Forfattere omtales de ej førend i Aaret 1034 %); 

men da vore egne Oldffrifter allerede nævne dem omkring 9905), faa vel 

1) Se Neftors Annaler, ved 6538 (1030). Jaroſlav og Miftiflav benyttede fig 

af de voldfomme Uvoligheder, der efter Boleflavs Dad bherffede i Polen. 

Folket, figer Neftor, myrdede Præfter, Biffopper og Bojarer; at Opftanden 

var en Reaftion af Hedningerne mod den nu indførte Ghriftendom, fres og 

af polffe eller tydffe Skribenter, fe de i Bartholds pommerføe Hiftorie J. S. 

366 citerede Steder. Det er altfaa bogftaveligt fandt, at naar Harald og 

Eilif fæmpede mod Oſt-Vender og Ljedjer, frede de og mod Hedninger. Der 

tales ligelebes om at FJaroflav i 1032 føgte at fifre fig mod de vftlige 

Petfdeneger ved at anlægge Staden Kurff; ogfaa her har maaffer Harald 

været med. 

Harald Haardraades Saga, Gap. 2. 

Se ovf. 1. 2. S. 85, 

Se nedenfor S. 58, 

Nemlig hvor der fortælles (fe ovf. I. 2. S. 193), at Gunnars Broder Kol 

ftegg, der 985 forlod Island, og fidenefter opholdt fig en Stund i Danmark 

og Rusland, endelig begav fig til Gonftantinopel, og tog Jjenefte blandt 

Væringerne, hvis Høvding han blev. Hans AnÉomft til Gonftantinopel 

falder faaledes omkring 990. Den uvigtige Ungivelfe om Bolle, fr nedf S.63. 

2 
— 

3 
— 

4 
— 

5 
— 
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fom i de paafolgende Aar *), maa man dug formode, at Varingekorpſets 

Oprettelfe i Conftantinopel ikke var ftort fildigere end i Rusland, og at den, 

fom vi ovenfor have ytret, vimeligviis fandt Sted, da De af den rusfifte 

GStorfyrft Vladimir afftedigede VBæringer havde begivet fig til Conftantie 

nopel, Hvis Kojfere i de foregaaende Krige med Nusferne alt for vel havde 

lært deres Fapperhed at fjende, til at de ej ffulde anfee det for et ſtort 

Gode, at funne tage et heelt Korps af dem i fin Fjenefte, til Bærn faa 

vel mod ypdre, fom iſer mod indre Fiender, pan en Tid da Fron- 

Nevolutioner indenland$ og farlige Angreb udenfra i det bygantinffe 

Nige hørte til Dagens Orden. - Det havde deguden allerede fra game» 

mel Tid været fædvanligt ved Kejferhoffet, at tage fremmede Nationers 

Krigere i Fjenefte 2); og man fan vel heller iffe betvivle, at flere Nordboer 

ogfaa tidligere have ladet fig hverve i (Conftantinopel 3): men et fuldftæn- 

Digt Korps af Væringer fynes dog ej at have være oprettet førend ved Den ber 

omtalte Tid, eller 990. Væringerne git, fom vore Forfædre udtrykte fig, 

å måla, >. e. [ode fig hverve mod en vis Sold. De vare, fom man er» 

farer, underfaftede meget ftrenge Forpligtelfer, faa vel til Deres Herre Kej— 

feven fom mod binanden indbyrdes: Strid og Slagsmaal taalted ej imel- 

lem dem, og firaffedes, paa faa Undtagelfer nær, vjebliffeligt med Døden: 

en Beſtemmelſe, fom maatte være nødvendig i et Korps, bvor det vel ikke 

fjelden hendte, at Mænd, der bjemme i Norden vare Dødsfiender, her 

traf fammen fom Kammerater Y. Oberhoved er Det heel fandfynligt, at 

de Beſtemmelſer, Der gjaldt for Jomsvifingeffaren og fenere for Det deraf 

opftaaede Thinglid i England, vgfaa have dannet Grundlaget for Værine 

gernes Krigsartifler. De ftrenge Forpligtelfer, de underfaftede fig, have 

Derfor ogfaa vimeligviis faavel i Conrantinopel, fom i Rusland, givet 

Anledning til deres Navn*). Men havde de ftrenge Forpligtelfer, faa 

1) Se ovf. I. 2. S. 452, hvor Geft og Bigya-Styrs Søn Shorftein omtales. 

2) Nemlig allerede fra Gonftantins Tid de faakaldte foederati; fiden efter baade 

Araber, Franfer, Jydffere og andre. 

3 F. Er. fom Hjelpetropper, fe ovf. I. 2. S. 83 Unm. Blandt dem f. Er. 
maaffee ben i Hallfred Bandrædaffalds Hiftorie allerede omkring 990 om- 

talte Griis GSemingsføn, der, fom der ftaar, havde været i Myklegaard og 

nydt ſtor Hader af Kejferen. (Olaf Jryggvesfens Saga, Gap. 152). Men 

Griis fan maaffee og Éun have været en af de ovf. I. c. omtalte Handels— 

mænd. Det famme gjelder om bvad Rafnkell godes Saga fortæller om Eyvind 

Bjarnesføn, at han omkring Midten af 10de Uarhundrede havde været i 

Mytlegaard og nydt Udmerkelfer af Kejferen. Det ftaar hverken om Griis 

eller om Gyvind, at de havde været VBæringer. 

4) Ge ovenfor I. 2. S. 452, 

%) Navnet væringr er nemlig wjenfynligt dannet af vår (angliſt wær) db. e. 
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nød be og ſtor Vilid og havde mange Forvettigheder. I Nusland be 

bøvede, fom vi have feet, en Bæring, naar han var overfaden eller an- 

greben af en Slaver, ikke, føm denne, at føre VBidnesbyrd, men hans egen 

Ed var tilftrærtelig ). I Gonjfantinopel havde Varingerne viftnuk den 

famme Forrettighed, uden hvilken de neppe engang tilbørligt vilde funne 

udføre deres anfvarsfulde Hverv, at bvevogte Kejferens Perſon og hans 

Skatte.  Betvææbnede med deres langfknftede nordifte Ører, fulgte De Kej- 

feren, Hvor ban vifte fig, i Staden, paa Landet, paa Nejfer og paa Krigs— 

tog. Ved faadan Lejlighed lod han dog, fom man fan fee, en Afdeling 

af dem blive tilbage for at pasſe paa Hovedftaden, og disſe fil da under 

Kejferens Fraværelfe Møglerne til Stadens Porte i Forvaring *). * Un— 

dertiden bleve de og, fom man feer, fordeelte fom Befætning i enkelte Stas 

der, hvis Froffab Kejferen derved ønffede at fitre fig *). Deres Daglige 

Fjenefte å Hovedftaden beftod i at holde Vagt, faa vel udenfor det kejſer— 

fige Palads eller faafaldte Triclinium, fom i det Indre af Paladfet, ved 

den fejferlige Celle eller inderfte Kammer. Deres Kvarteer eller Kaferner, 

bvor de vpgoldt fig, naar de ej gjorde Fjenefte, var feld i en Deel af 

Paladſet, nemlig den ſydveſtlige Fløj, og kaldtes Excubila, hvilket Navn 

Bæringerne fig felv imellem forkortede til skilt*). Ved alle offentlige 

Feſter og Procesfioner, hvori Kejferen vifte fig, omgiven af glimrende 

Pragt for det beundrende Folk, indtoge Væringerne en væfentlig og ivjne- 

faldende Plads; naar en ny Kejfer ſkulde frones af Patriarden i Sopbia- 

firfen, traadte han frem til Alteret, hvor Sakramentet forvaredes, omgis 

edeligt Løfte, aldeles det famme fom sacramentum, hvormed ogfaa Romerne 

betegnede Krigernes firengt forpligtende Fane-Ed. Det er ovenfor (I. 2. 

S. 288) viift, hvorledes de ruefift-flaviffe Folk ej Funde udtale Formen væ- 

ringr, eller, fom den maaffee i hiin fjerne Oltid lød, våringr, men i dets 

Sted fagde og førev -varjag, varæg, hvoraf Benævnelfen ,Barjager"' eller 

nBaræger"'  (varjazi). De græfie Forfattere gjengive Ordet væringjar 

med Bopayyo. (udtalt varangi). Italienſke Stribenter Falde dem ogfaa 

. varangi, varani, guarani, 0. å. b. 

1 Ge ovf. I. 2. S. 819. 

2) Johan Kantatuzenos IL. 13. Her figes ogfaa, at Væringerne, naar de 

ledfagede Keiferen paa Rejfer, modtoge Nøglerne til de Steder, hvori han 

opholdt fig. 

8) Gaufred Malaterra, II. 24; jofr. Skylitzes, Unna Komnena og flere. 

4) Fagrføinna, Gap. 162. Naar man erindrer, hvorledes VBæringerne foran: 

drede og forfortede de græff:romerffe Navne, fom man af Sagaerne noffom 

fan fe, f. Gr. ,Hagiafophia" (St. GSophia- Kirken) til „Wgiſif“, , Hippo: 

drom“ til , Padreim'', "Monadus" til „Munak“ o. f. v., tan man lettelig 

forftaa, hvorledes excubitum, der allerede af Almuen i Gonftantinopel felv 

kaldtes éoxovgrtov, uxouBLrov, udtalt skuviton, Eunde fammendrages til 
Skuvt, Skyvt, Stift. 
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ven af VBæringerne og hundrede bevætnede Ynglinger af de fornemfte 

Etter. - Kort at fige, VBæringerne vare faa godt fom uadflillelige fra 
Kejferen, og det var Derfor en faare betegnende FJitel, deres Unfører bar 

blandt Græferne, nemlig Akoluthos eller Foølgefvenden *). Denne beftane 

Dige Mærhed om Kejferen$ Perfon og Vaglige Omgang maatte nødvendige 

viis ffaffe Deres Høvdinger, og fornemmelig Ufolutben, der desuden regnedes 

blandt de førnemfte Embedsmænd, en ftor Indflyvelfe ved Hoffet. Som en 

af deres Hovedrettigheder allerede paa Denne Tid, vi ber omhandle, altfaa ført 

efter Korpfet8 Oprettelfe, nævne vore Sagaer det faafaldte Polota-Svark, 
D. €. Palads-Fejning, Der beftod i at de, hver Gang en Kejfer var død, var 

berettiget til at vandre gjennem De fejferlige Statfamre, faaledes at enhver af 

Dem under denne Vandring var berettiget til at gribe og beholde, hvad han 

funde naa *). De byantinffe Forfattere berette intet herom, men Da De 

Skrifter, der handle om VBæringernes Stilling ved det bysantinffe Hof og 

deres Deeltagelfe i Ceremoniellet, tilhøre fildigere Tider, er Det nof mu 

ligt, at biin Nettighed da fan være gaaen af Brug, og at Den navnligen 

fan være bleven afffaffet, da de kraftige Komnener beftege Tronen, medens 

det derimod iffe er ufandfynligt, at de fvage Kejfere, der under hyppige 

SFronrevolutioner herſkede i det Itte Aarbundredes forſte Halvdeel, kunde 

pave tilftaaet VBæringerne en fandan Net. 

Varingekorpſets Storrelfe ſynes at Dave været forffjelligt til føre 

fljellige Iider. Dog lader det til, at i det mindfte den Deel deraf, der 

drøg i Felten udenfor Conftantinopel, neppe udgjorde ftort over 500 

Mand 35); hvis man nu fan antage, at den anden Haivdeel blev tilbage 

1) Det nærmere om alle disfe Skikke, Felter o. f. v. findes i Kodinos's Skrift 

å om Paladſets Betjeninger (Codinus de officiis sacri palatii). Uddrag deraf og 

af andre byzantinffe Skribenter til Opinsning om VBæringerne findes og hos 

„Cronholm om Veringerne“, og i en af Forfatteren udarbejdet Afhandling om 

Væringerne i Antiquités Russes, 3 Bind, hvortil her de henvifes, der enføe 

mere omftændelig Beffrivelfe berover. Om Akoluthens Hofdragt, fe Kodinos S.55. 

2) Gnorre, Harald Haardraades Gaga, Gap. 16. Palata eller efter den og 

faa i det vusfiffe forekommende Form Polota er en Fordrejelfe af Palatium, 

db. e. Palads,  Svarf betegner egentlig Afſturing, Uffiling. Det beder 

i Gagaerne at Væringerne gif gjennem de keiferlige „Poloter“, hvor 

Gtattegjemmerne vare. Ogſaa Byzantinerne tale om thesauri (Statte: 

gjemmer) i bet Fejferlige Palads. Men hiin Skik omtales ej; derimod ta- 

ler Kodinos, (Cap. 10) om en Skik, der Enyttedes til Palmeføndagens Hej 

tibeligholdelfe, nemlig at ben ſaakaldte Peripataé, eller Baluftraden fra Kir: 
fen til Kejferens VBærelfe, udfmykfedes med Blomfter og Kvifte, der fiden 

paa et givet Jegn bleve revne bort af VBæringerne og andre Tropper ved 

Hoffet. 

3) Se Legenden om Keifer Alerius's Slag mod Blatmændene paa Peginavol- 

dene, medbeelt faa vel i Diaf den hellige Saga, Gap. 250, fom i Snorre, 
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i Gonftantinopel, funde man maaſkee anflaa det hele Korpfes fædvanlige 

Gtørrelfe til 1000 Mand. Ctjtedå tales der om, at Kejferens Livvagt 

(bvori dog ogfaa andre end VBæringerne funne have været iVeregnede) ude 

gjorde 6000 Mand 1). Man maa antage, at Hovedmasfen af Korpfet i 

de førfte Tider beftod af Svenffe og Nordmand, da Krigene i England 

optog Danerne. Dog nævnes I alle Fald een fornem danſk Mand, der i 

MWarene mellem 1015 og 1020 ej alene blev Bæring, men ogſaa Høv- 

ding for Bæringeforpfet, og fom faldt i et af de Slag, hvori dette deel- 

tog: det var Eilif, Ulf Jarl$ Broder, og en af Jomsvikingernes eller 

Thingmannalidets Overanførere, der, Lyffeligt undfommen fra Overfaldet i 

London, bvor ban faa med fin Afdeling, førft begav fig bjem til Dan- 

marf, og derfra, misfornvjet med Fhorfell den bøjes Forfigtigbed eller 

maaſkee fnarere med hang Overgang til Kong Knut, rejfte til Con— 
ftantinope[ *). Den Omftændighed, at VBæringerne i ham fif en forben- 

værende Jomsvifinge-Anfører til Befalingsmand, forøger Sandfynligheden 

af at Varingernes Statuter formedes efter Jomsvifingerned. Eilif er 

vel heller iffe fommen alene, men bar medbragt en heel Deel forbenvæs 

rende FJomsvifinger. Den: (torfte Jilvert af danſke Krigere fif dog Korp- 

fet fandfynligviis førft efter Danevældets Ophør i England ved Edward 

Confesſors Ironbeftigelfe. Der tales fiden om at en heel Deel Angler, 

misfornøjede med at Mordmannerne efler Slaget ved Hajtings bleve Eng» 

lands Herrer, forlode deres Fadreland og toge Tjeneſte hos den byzan— 

tinffe Kejfer 3). Snarere maa man antage, at Mængden af visfe ſaakaldte 

Angler vare Daner, der udsjorde Hovedbefolkningen i det nordlige Eng— 

fand, og af bvilfe endnu en Mængde fornemme Familier vare blevne tile 

bage og bavde udøvet ſtor Indflydelfe under Edward Confesſors Negje- 

ring 5). Dog ev det vift, at I Det mindfte fra denne Tid af mange Angler 

Haafon Herdebreds Saga, Gap. 20. Dei Slaget deeltagende Varingers 

Untal angives her til halvandet (ftore) Hundrede, altfaa 510 Mand. Kan— 

takuzen II. 339 nævner for en langt fenere Tid 500 Mand. Men 1 Sver- 

res Saga, Gap. 127 tales der om at den bysantinffe Keifer Alerius Anges 

lué i Xaret 1195 anmodede Kong Sverre om at fende ham 10 Hundreder 

(altfaa 1200), og at han havde gjort Kong Knut i Danmaré den famme 

Anmodning. Om vi nu juft ikke heraf kunne flutte at han vilde have et 

Korps af tiljammen 2400 Mand, da han fandfynligviis intet Haab havde 

om, i noget af Landene at faa mere end i det bhøjefte 1 eller 1 af det 

opgivne Antal, faa vifer det dog, at han i det mindfte ønffede over tufende. 

1) Kodinos, Gap. 6, Pag. 79. 

2) Jomsvifingafaga, Gap. 52. Ge ovf. I. 2. S. 478. 

3) Ordricus Vitalis, 4de Bog, (S. 508), 7de og 9de Bog (S. 641, 725). Ivfr. 

den tildeels opdigtede St. Edwards (Edward Gonfesfars) Suga. 

4) Det maa her nøie merkes, at da de Danefamilier, der havde erhvervet 

Magten i England, nærmeft horte til de Familier, der i fin Tid omgave 
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indtraadte i Korpfet, faaleded at flere Skribenter endog Lenætrne det efter 

dem *). 

Varingernes fornemfte Vaaben var den nordifte langffaftede Føre, 

hvorefter de og faldtes  Ørebærerne”*), Sverd og et langt Skjold 9). 

Det blev nøje paafeet, at deres VBaaben vare i god Stand; faa ofte de 

rykkede ud i Krigen, holdtes der Vaabenthing, hvorved Enhver maatte 

fremvife fine Baaben 4). Deels til Forngjelfe, deels vel og for at holde 

fig i Aande og bærde fine Legemer, plejede de dagligt at anftille Kampe, 

fege, med Bryden og lignende Legemsøvelfer; men for at forebygge, at 

Nogen i Legens Hede og Heftighed ſkulde gaa for vidt, Var Den oven om— 

talte Beftemmelfe foreftreven, at bvo fom under Legen ſtod Den anden efter 

Livet, ſtulde ftrafes med Døden 5). Hvilken ſtreng Tugt Væringerne 

for øvrigt overholdt, feed af en Fortælling, Ven byzantinſke Forfatter 

Kedrenos meddeler netop fra den Fid, vi her nærmeft have for Øje. Om 

Vintren 1034 til 1035 faa en Deel Bæringer i Binterfvarteer I det faa- 

faldte tbrakefifte Thema (i den veftlige Deel af Lilleafien). En af dem greb— 

en Kvinde og vilde bruge Vold for at vanære hende, men bun var vafé 

nof til at gribte hans Sverd og gjennembore bam dermed. Og faa langt 

fra at Væringerne vrededes over denne vafte Handling, eller føgte at hevne 

Sven Jjugeffegg og Knut, og der altfaa maa antages at have fraaet i et 

Slags Oppofition mod dem, der nu ved Sven Ulfsføns Tronbeftigelfe fik 

meeft at fige i Danmarf, tunde det maaffee, naar de forlode Enaland, være 

dem mindre behageligt at vende tilbage til deres gamle Fædreland, faa at 

de foretrak at gaa til Gonftantinopel. 

1) Saaledes Falder allerede Gaufred Malaterra, i fin Beftrivelfe over Robert 

Viskards Krig (II. 27), dem „de Ungler, der kaldes Væringer" (Angli 

quos Varingos adpellant). Kodinos (Gap. 7, P. 90), lader dem ved Jule: 

feften ønffe Kejſeren mange Leveaar paa deres Fædrenefprog, nemlig Engelfl 

(tyxheveott). 

9) Paa Graff mexupopor. Gaufred (1. c.) Fader deres Ører caudati biden- 
tes, hvorved han ogfaa figter til deres tange Skaft; ved Udtrykket biden- 

tes tænter han paa den dobbelte Spids. Anna Komnena alder Trene 

étepsxota Elpn, Niketas Ghoniata Érepostomor mehtxers eller Erepsrnxta 
Eton; bisfe Udtryk, faa vel fom Gaufreds, har man urigtigt fortolfet ved 

dobbelte Ører", med dobbelte Blad; men bobbeltbladede Ører, der ej vare 

ufædvanlige, kaldes ellers applaropor, og Sammenfætningen med Erepog vifer 

netop, at der fun var een Gag. Det er de lange Ører, der i Norden felv 

kaldtes „norſte Ører”, og fom Kong Knut beftilte hos Kalf under dette 

Navn (fe ovenfor I. 2. S. 835); i Syden berimod oftere „danſke Trer'', 

håches danoises. St. Olafs og Magnus's Øre „Hel“ var en faadan, 

8) Det lange Skjold (mepuuinxus aomig) nævnes udtrykkeligt af Niketas, Joh. 

Komn. Cap. IV. 

4) Grettes Saga, Cap. 89. 

5) Se ovenfor J. 2. S. 422. 
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den, vakte den derimod Deres højefte Beundring. De forfamlede fig, Ver 

frandfede hende og ffjenfede hende alt den Dræbtes Gods, men beftemte 

dDerimod, at hans Liig ſkulde ligge ubegravet, fom GSelvmordereg, da han 

var falden paa fine egne Gjerninger ). 

Naar Bæringerne vare ude i Felten, ledfagede de Hæren og udførte 

Marſcherne til Heft, men naar et Slag foreftod, ftege De efter Nordboernes 

Skik af Heften, og fæmpede til Fods, hvilket ogfaa bedſt pasfede med deres 

Wdruftning 2). De betragtedes altid fom den tejferlige Hars Kjernetrop» 

per, og De byzantinſke Forfattere fortælle oftere om deres Heltegjerninger, 

og Hvorledes deres Fapperhed gjorde Uvdflaget i mangen tvivffom Kamp, 

men ligeledes ogfna, hvorledes de ftundom, i Bevidftheden af deres Kraft, 

og givende efter for den dem medfode Begjærlighed efter Are og Gods, 

bvilfen deres færegne Stilling ved Hoffet ej funde andet end nære og fore 

oge, blandede fig i Tronrevolutioner, og fpillede en Nolle, der nærmede 

fig Prætorianevnes i Den gamle romerſke Kejferftat. 
Under det idelige Samfvem, der allerede længe hade fundet Sted 

mellem torden og Gonftantinopel, men nu, fiden Vitingeforpfets Opret— 

telfe, var blevet endnu hyppigere, var der Anledning not for MNordmæne» 

dDene til at høre foffende Beſkrivelſer over det herlige Liv i den glimrende 

Kejferftad, over den re og Udmerfelfe, Bæringerne nød, den Anledning, 

De havde til at føaffe fig Rigdomme, de mange fremmede Lande, de fik 
fee, og De mange glimrende Bedrifter, de udførte. De hjemfomne Varin— 

ger førte fig op med en Stads og Pragt, der ikke kunde andet end gjøre 

Indtryk paa mange af deres Omgivelfer, ifær de Yngre, der endnu ikke 

havde feet fig om i Verden, og fom, naar De alligevel ſkulde anvende 

nogle Aar paa at erhverve Livserfaring, Menneftefundffab og Krigsiyn- 

dighed, iffe trorde at funne benytte Denne Tid bedre end ved at tilbringe 

Den Å Det prægtige Myklegaard, og faa godt fom i Kejferens eget Palads, 

om bvis Nigdomme de nærede De æventyrligfte Foreftillinger, og maaſkee 

endnu mere om Den Lethed, hvormed man blot ved at gride til, funde ere 

bverve fin Deel Deraf. Gn flig hbjemvendende Helt, bvis Opførfel 

og Fortællinger vift har bevæget mange af hans beundrende Frænder og 

Benner til at prøve deres Lyffe i Conftantinopel, var Den af os tidligere 

omtalte Bolle, Søn af Bolle Fhorleifsføn og Gudrun Ufvifersdatter. 

1) Kedrenos, S. 735, 

?) $08 Anna Komnena IV. 6, p. 92 fraar der: „Oxebarerne befatede han 

(Kejferen) tilligemed deres Unfører, at flaa af Heftene og marfidere frem 

foran Hæren i en liden Ufftand fra denne”, Dette har man urigtigt for- 

Elaret, fom om de ellers Fæmpede til Heft, hvad der dog aldeles ſtrider mod 

Nordboernes Skikke. Hvad Alexius her bød, er ingenlunde nogen Undtagelfe, 

men det fædvanlige. 
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Gfter at han i en ung Alder havde hevnet fin Faders Død 2), og Verpaa 

egtet en Datter af Snorre Gode, drog han over Norge og Danmark til 

Gonftantinopel (omkring 1028), og tog Fjenefte blandt VBæringerne *). 

(Efter benved to Aars Forløb fom ban tilbage 5), og medbragte, fom der 

fige8, meget Gods og mange prægtige Klenodier, fom Hovdinger havde 

givet bam; ban flædte fig faa prægtigt, at han fun vilde bære Skarla— 

gens- og Pell8-Klæder: alle hans Vaaven vare prydede med Guld, fornem= 

melig hans ypperlige Sverd" Fotbit, fom ban havde baaret fra Barnsbeen 

af. Han reed op fra Skibet, fortælles der, felv tolfte; alle hans Folge 

fvende vare i Skarlagens Klæder og reed paa forgyldte Sadler, men endda 

var Bolle felv langt prægtigere, han bar en Dragt af Pell, fom Kejferen 

felv havde foræret ham, og over den havde han en Skarlagens Kappe; 

ban var omgjordet med Sverdet Fotbit, havde en forgyldt Hjelm paa Ho— 

vedet, et rødt Sfjold, hvori en med Guldfarve malet Ridder, ved Siden, 

og en Landfe i Haanden, efter udenlandft Stif; og hvor ban og hans 

Mænd gjeftede, glemte Kvinderne alt andet for at fee paa Bolles og 

hans Ledſageres Stads 5)Y. Alt faadant fpillede noffom i Øjnene paa 

De højbyrdige Ynglinger, og vakte Deres Lyit til at forføge fin Lykke paa 

lignende Maade. Naar vi faaledes fun faa Aar efter finde Bolles egen 

Svoger, Halldor Snorresføn, blandt Bæringernes Fal og i Haralds 
Følge, ligger Den Formodning nær, at Bolles Exempel fan have lokket 

ham, og at ban igjen fan have vvertalt Harald Sigurdsføn til at gjøre 

det famme. 

F Rusland ved Jaroflavs Hof havde Harald desuden faa godt fom daglig 

1) Ge ovenfor I. 2. S. 450. 

3) Se ovenfor I. 2, S. 698. Lardola Saga, Gap. 72, 73. Her ftaar der: 

„vi have ej hørt fortælle, at nogen Nordmand har ladet fig hverve hos Rej- 

feren førend Bolle VBollesføn". Laxdela-Sagas Nedffriver har følgelig 

ikke vidft, at allerede Kolffegg, og efter ham Geft, Viga-Styrs Drabsmand 

faa vel fom Thorſtein, Biya Styrs Søn, vare VBæringer i Gonftantinopel. 

Men dette Udfagn ev deg en Beftyrfelfe paa, at Væringeforpfet i Conſtan— 

tinopel endnu paa den Tid, da Bolle traadte ind i det, var temmelig nyt. 

3) Laxdola-Sagas Tidsregning er, fær i de fidfte Kapitler, faa forvirret, at 

man alene gjetnings: og tilnærmelfesviig fan beftemme, naar Bolle vejfte 

udenlandg, og naar han Éom hjem, Han var, figeg ber, 18 Aar, da 

han blev gift; Uaret efter Fom hans Broder hjem, og to Uar efter den- 

nes Hjemkomſt, altfaa 24 Uar gammel, drog Bolle ubdenlandé. Da han 

maa antages at være fød 1007, frulde hans Udenlandsrejfe faaledes være 

foregaaet i 10285 fitfert er det imidlertid langtfra ikke. Lardela Saga figer 

at han opholdt fig mange Uar i Myklegaard. Saa mange Fan det bog ej 

have været, ba det i Gap. 78 udtrykkeligt figes, at Snorre Gode døde Aaret 

efter hans HjemÉomft: da nu Snorres Dodsaar er 1031, Fom Bolle hjem 1030. 

4) Cardøla Saga, Gap. 77. 
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Lejlighed til at høre Efterretninger fra Conftantinopel fra førfte Haand, og 

fytte til De meeft glimrende VBeffrivelfer over VBæringernes lyftige Liv og 

indbringende Fjenefte. Hans Hu ftod vift derfor til Conftantinopel alle- 

rede førend Jaroflav opførdrede ham il at prøve Loffen i fremmede 

Lande. Fra Kijev, bvor Faroflav holdt fit Hof, var Nejfen til Conftans 

tinopel bverfen fang eller befværlig, og naar Harald førft havde Lvft til at 

beføge Conftantinopel, funde dette Onffe let opfyldes. Han bebøvede fun 

at drage den fædvanlige Vej ned ad Dneperen til Vet forte Hav, og vie 

dere langs dettes Veſtkyſt og gjennem Strrædet. Saaledes feg vi ham 
da i Uaret 1032, benimod Hoſtens Beqyndelfe, at Drage til Gonftanti- 

nopel, ledfaget af en heel Deel Folk '). Mange af Ddisfe have viftnok 

pæret Nordmænd og Sviar, men Det ftørfte Antal var Dog fiffert Rusfer, 

fiden det udtryfkefigt figes hos de bysantinffe Forfattere, at Kejferen i 

førfte Halvdeel af Maret 1033 bavde rusfiffe Iropper I fin Fjenejte. 

Som forhenværende rusſiſk Befalingsmand maa Harald af Græferne i 

Gonftantinopel fnareft have været betragtet fom en Rusfer, og da det, fom 

det ftrar nedenfor vil ferd, er vift, at bine rusſiſkte Tropper netop bleve ans 

vendte ved Lejligbeder, hvor Harald ogfaa fæmpede med, ligger Den Slut- 

ning temmelig nær, at de Folk, Harald havde med fig fra Rusland, juft 

vare de famme Hjelpetropper, eller en Deel af dem. 

I Gonftantinopel herffede paa denne Tid Romanos Urgyros eller 

UArgyropulos. Han havde faact Kejferværdigbeden ved, juft iffe med fin 

gode Vilje, at egte Den næften femtinarige, men vellyftige og berffefyge 

306; en Datter af hans Forgænger Gonftantin IX (død 1028) 2). Men 

Det varede iffe fænge, førend Joe var bleven fed af den gamle Romanos, 

fær efter at en ar de fornemfte Eunucher ved Hoffet, Paflagoneren Jo— 

hannes, havde foreftillet hende fin unge og ſmukke Broder Michael, for- 

hen Verelerer, hvorfor han og fit Tilnavnet Katalaftes 3), men nu, paa 

1) Harald Haardraades Gaga, Gap. 8. Snorre, Gap. 2.  Fagrffinna, Gay. 

150 figer, at han havde mange Nordmænd med, Ut Rejfen foregik i 

1032 henimod Høften, fan fluttes af Kedrenos's Beretninger om de i disfe 

Uar foretagne Tog; fe nedenfor, jvfr.  Norff Jidsffrift' LIL. 153. Den vidt: 

løftige Magnus den godes Saga lader Harald tage den lange Omvej fra 

Rusland gjennem Vendland, Sarland, Frankland og Italien, bhvilfet aaben- 

bart grunder fig paa en Misforftaaelfe af Skaldenes Ord, fe „Norſk Tids— 

ſtrift“ IT. 152. 

2) Se Kedrenos, Jonaras, jvfr. Glyfas og Gibbon: decline & fall of the 

Roman Empire, 9de Bind. For øvrigt henvifes, Hvad de nærmere Un- 

derjøgelfer om Haralds Ophold i Gonftantinopel angaar, til en af Forfat- 

terne i , Norfé Tidsſkrift“ II. S. 123—172 indførte Ufhandling. 

3) Dette Jilmavn indeholdt ogfaa et Slags Spot over hans Uredelighed: man 

beffyldte ham for at have gjort falffe Penge. Senere fynes Tilnavnet at 

være fat i Forbindelfe med et epileptiſt Jilfælde, hvoraf han plageded, og 
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Johannes's Anbefaling, havet til den høje Hof-Bærdighed af Pantheon- 

Arcdont. Zoe blev, fom den liftige Johannes havde beregnet, forelftet i 

Michael, og indlod fig i utilladelig Forbindelfe med ham. Hendes Henfigt 

var nu at rydde Romanos af Vejen, egte Michael, og fætte ham paa den 

fedige Frone. - Medens Nomanos's Magt ſtod pan faa fvage Fødder 

hjemme, truedes Niget ogfan udenfra af farlige og mægtige Fiender. Sa— 

racenerne foruroligede de oſtlige Grændjelande, og gjorde ødelæggende 

Tog til Søs langs de græffe Kyfter. De nordlige Grændfer herjedes 
af Bulgarerne og Petſchenegerne. J Jtalien, hvor de græfte Kejfere 

endnu befad den fydøftligite Deel, eller Apulien og Calabrien, havde dei den 

fenere Tid haft den ſtorſte VBanftelighed ved at forfvare disfe Befiddelfer 

mod de langobardiffe Hertuger og mod en Opftand i Hovedftaden Bari, 

der underftøttedes af nordmanniffe Krigere, og uagtet det endnu fun 

par fort Tid fiden man førfte Gang fan disfe i Italien, bavde De Dog 

allerede fæftet Fod i Landet !). 

Der var faaledes Anlenning nok for Harald til at fomme i Felten 

og tilegne fig Krigserfarenhed.  GEndnu famme Høft, ban fom til Conftan- 

tinopel, deeltog ban, fandfynligviis blandt de rusſiſke Hjelpetropper, I et 

GSøtog, den bysantinfte Anfører Nikephoros Karantenos gjorde med Ga- 

fejflaaden 2) mod en Deel Saracener fra Afrika, der havde herjet Kvjterne 

fige fra Peloponnes til Korfu. Dette Jog var meget heldigt; Saracenerne 

bleve overvundne, en Deel af deres Skibe ſtukne i Brand: de øvrige lede 

paa Filbagerejfen Stibbrud ved Gicilien, far at VBefætningen fandt fin 

Grav i Bølgerne. „Skibet, bvorpaa Harald fæmpede”, figer den famtidige 

Stad Bolverk Arnorsfon, FIbjodolfs Broder, blev næften fyldt med 

Bfod, og de udfkyllede Liig dreve op paa Kyſten føndenfor Sicilien" 3). 

Saracenerne å Ufrifa udruftede ftrar en ny Flaade paa 1000 Skibe, og 

begyndte atter at berje de græffte Kyſter, men med lige faa lidet Held 

ſom forben: Nikephoros flog dem aldeles og bragte en Mængde Fanger 

til Conſtantinopel 4). 

Dette var altfaa Haralds forfte Felttog i Den graſke Kejfers Fjenefte. 

Vore Sagaer nævne ikfe udteyfkeligt at han ſtrax ved fin Ankomſt til 

fom føaffede ham bet andet Tilnavn, epilepticus (Guil, Appulus, p. 245). 

I vore Sagaer er Navnet ftundom forkortet til Katalak, fe Gretteé Gaga, 

Gap. 89. Ellers førives bet heelt ud, katalaktus, fe Fagrjfinna, Gap. 150. 

Magnus ben godes Saga, Gap. 3, Snorre, Cap. 3 

1) Om Opftanden i Bari faa vel fom Nordmannerne i Nedre: Jtalien fe ftrar nedenf. 

2) „Samme Hoſt foor han ud paa Galejerne med Harmænd ud i Grafenlands- 

havet”, ftaar der i Harald Haardraades Saga, Cap. 3, Snorre, Cap. 3. 

5) Harald Haardraades Saga, Gap, >. 

2) Kedrenos, S, 730--732, 
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Gonitantinopel indtraadte i Bæringe-Korpfet; de fige fun, at han lod fig 

hverve hos Kejferen, og at fiden, under De Felttog han foretog, holdt Væ- 

ringene fig meget til ham, faa at ban tilſidſt blev deres Høvding. Det 

maa imidlertid anfees fom vijt, at Væringerne ej vare med paa Dette førfte Sø- 

tog, medens man Derimod af Bølverts Vers feer, at Harald deeltog dert 1). 
Harald var altfaa da endnu iffe Bæring. Vi erfare Derhos, at Harald 

ved fin Anfomit til Conftantinopel gif frem med Ven ftørfte Forfigtighed, 

og vilde iffe aabenbare for Mogen, ej engang for Væringerne, fin rette 

Byrd eller fit Navn, men gav fig, fom der fortelles, det falffe Navn 

Nordbrift*). Som Grund derfor angiveg, at udenlandffe Kongefenner 

ej taaltes i Conftantinopel, og endnu mindre fil nogen Befalingspoft der. 

Uagtet en faadan Mistæntelighed mod fremmede Mand af fongeligt Blod 

ret godt ftemmer med hvad man ellers veed om Den by;antinffe Politik, 

fynes det Dog utvoligt, at Haralds Herfomit, om Den end var fjendt, ſkulde 

funne vækfe nogen Uro. Hans Grund til at bodde fit Navn og fin 

Stand hemmelige har derfor fnarere været Det Forhold, hvori han ſtod til 

Den rusſiſke Storfyrfte og de med faa megen Mistænkelighed betragtede 

Rusſer 3). Vi antage altfaa at han endnu i nogen Tid iffe indtraadte blandt 

VBæringerne, men gjørde Tjeneſte med De rusfiffe Lejetvopper. Der var jujt 

Anledning for dem til at anvendes. En faracentft Høvding ved Navn 

Alim, overgav Borgen Perkfrin i Babylonten til Kejferen; men ftuffet i 

Haabet om de: forvæntede VBelønninger, greb han til Baaben mod ham, 
overrumplede Borgen og nedfablede en Mængde af Kejferens Folk. Kej— 

feven fendte nu (Aug. 1033) en Hær derhen, i hvilken Der ogſaa, fom 

Det udtryfkeligt fige8, var rusſiſke Hjelpetropper *). Borgen blev indtagen, 

og faavel Alim fom hans Søn dræbte. Ut Harald var med Mandt disfe 

rusſiſke Hjelpetropper, er faa meget visfere, fom Thjodolf, der fenere var 

1) Der ftaar f. Er. hos Snorre, Harald Haardraades Saga, Gap. 3: , Harald 

gif å måla* (lod fig hverve), og drog famme Hoſt affted med Galejerne 

0. f. v. Han holdt en Irop af fine egne Folk; Unføreren over hele Hæren 

var Gurp. Men Harald havde fun fort Tid været i Hæren førend Varin— 

gerne fattede nogen Yndeft for ham, og fore de alle (Haralds Foll og Vær 

vingerne) fammen til de Slag, fom holdtes; til fidft fom det dertil, at Har- 

ald blev Høvding for alle Bæringerne"'. Her ftaar det næften udtryffeligt, 

at Haralds Sfare i JFørftningen var affondret fra Bæringernes. For øvrigt 

vil det i det følgende nærmere feed, hvorledes det er urigtigt, at allerede 

det førfte Tog angives fom bet, hvor Gyrge og Bæringerne vare med. 

2) Harald Haardraades Saga, Gap. 3. Navnet Nordbrikt er ellers mistænter 

ligt, fe „Norſt SJidsførift III. S. 169, 170. 

3) Se ovenfor I. 2. S. 80, 81. 

9) „Norſtk Tidsſkrift“ II. S. 155. Kedrenos, 6.732. („med Rusferne og den 

øvrige romerføe Styrke”, heder det). 
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Haralds egen Hofffald, fortæller at han fæmpede i Serkland, v. e. Sara- 
cenernes, eller De modammedanføe Uraberå, Land og erobrede 80 Byer ). Harz 

afd ffal ogſaa,ifolge Skalden Bolverks Udfagn, have gjort et Søtog til Blaa- 

Land, bvilfet Navn egentlig betegner Det indre Ufrifa, men hvorved her neppe 

andet end Mgypten fan være meent *). Strax før biint Tog mod Perfrin 

blev der fendt en Hær til Syrien, og en Flaade til MWgypten, for at flaa den 

frafaldne æqyptifte Emir i Fripolis bi. Flaaden fandede ved Ulerandria, tog 

mange Skibe og gjorde et ftort Bytte 3). Man kunde faaledes førmode, 

at det nærmeft er dette Tog, hvortil Bølvert figter, fljønt det ogfaa, fom 

ftrar nedenfor ſkal vifes, ev hojſt vimeligt, at Harald er forbleven temmelig 

fænge I dDisfe Egne, og fan have gjort flere Strejftog til AGqypten. En anden af 

Haralds fenere Hofffalde, Stuf, der digtede en Draapa om Harald, og, hvad 

hans Bedrifter udenlands angaar, ſkal noje have rettet fig efter Hvad han hørte 

Harald felv og flere af hans Stalbrødre fortælle, taler ogfaa om et Tog, 

Harald ftulde have gjort til Palæftina, for at underfafte Jerufalem den 

aræfte Kejfer. Stuf figer ikke udtryffeligt, at han erobrede Jeruſa— 

fem felv, men ban nævner Dog, at hele Den pvre Deel af Landet gods 

villig, og uden at herjeg, underkaftede fig. Han tilføjer, at Harald vvere 

vandt og fældede mange Ugjerningsmænd ved Fordanflodens Bredder *). 

Den profaiffe Saqaberetning, bvortil disfe Vers af Stuf anfores, lader 

Harald erobre hele Forfalafand uden Sverdflag, lader ham i FJerufalem 

ofre rige Gaver til Chriſti Grav, det hellige Kors og mange andre Hellige 

domme, og Derpaa ved at drabe Rovere og onde Ugjerningsmænd frede 

Vejen ud til Jordan, bvor ban efter Pilegrimenes Viis badede fig. Da 
Det nu er en befjendt Sag, at Palæftina og Jerufalem paa denne Tid ftode 

under den ægvptiffe Kbalif, og at Kejfer Romanos ej alene ikke tilba 

geerobrede dem, men iffe engang gjorde noget Forføg Derpaa, er Det let 

at indfee, at Harald iffe fan have udført faa ftore Bedrifter ber, fom 

dem, Sagaen tillægger ham. Derimod er det iffe ufandfynligt, at den 

godvillige Underkaftelje af Landets øvre Deel, hvorom Stuf taler, har be 

ftaaet deri, at enkelte Borge eller Diftvifter, fom tilbørte Den oven omtalte 

1) Navnet „Saracener“ eller ,, Sarafener" forfortedes nemlig af vore Forfædre til 

„Serker“. Dette Navn var i Middelalderen det fædvanlige paa Moslemerne, 

eller Ghalifatets mohammedanføe Underfaatter, Thjodolf figer, (Harald Haard: 

raades Saga, Gap. 5), at Harald erobrede 80 Byer i Serkland, og derpaa 

drog i Krig til Sicilien. Hos Kedrenos, S. 732 kaldes hiin Ulim udtrykkeligt 

„Sarakener“. 

2) Harald Haardraades Saga, Gap. 5.  Aanpten ſtaar nemlig ved Nilen i 

umiddelbar Forbindelfe med ASthiopien, ad den Vej fil man ogfaa i Oldtiden 

de flefte æthiopiffe (Neger:) Slaver, vore Forfædreé , Blaamænd”., 

3) Kebrenoé, S. 732. 

4) Harald Haardraades Saga, Gap. IL. Snorre, Cap. 12. GFagrff., Gap. 159. 
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Emir af Iripolis i Syrien, til Hvis Underftottelfe Voget til Syrien vg 

Wgypten blev foretaget, have underkaftet fig Græternes Har. Vi erfare 

Derbos, at den æyyptiffe Kbalif døde i 1036, at hans Efterfolger, 

Der havde en græft Moder, og var gunſtigt ſtemt mod de Chriſtne, fluts 

tede Fred med Kejferen paa 30 War, og gav Dem Tilladelſe til at 

gjenopbygge det nedbrændte Tempel i Jeruſalem 1).  Ligefor Dette var 

den bedfte Lejlighed for Harald til at funne forrette fin Andagt i Ferue 

falem, faaledes funde det maaſkee af De forfængelige Graker betragtes eller 

udtydes fom et Underkaftetfestegn. Det bliver Da ogfaa beel fandfynligt, at 

Harald opholdt fig paa hine Kanter, i Syrien, Palæftina, og ved den 

ægvptiffe Grændfe (altfaa i Serkland og Blaaland), lige indtil 1036 eller 

maaffee 1037; at ban i den Tid for det meſte var beffjeftiget med kri— 

gerffe Foretagender — her fan han maaftee bave hjulpet til at indtage bine 

80 Byer — men at han tilfidft, efter Fredsflutningen, gjorde en Pilegrims= 

rejfe til Jerufalem og Jordan. Hd er han altfaa iffe fommen fom Erob— 

ver efler endog fom Kriger, men fun fom en beſkeden Pilegrim. Vejen til 

Jordan var Dog I fine Tider, fom nu, faa foruroliget af roverffe Bedui— 

ner; at Harald neppe bar gjort Denne Nejfe ubevæbnet, eller uden Bedæl- 

ning. - Saaledes fan man meget vel forftaa, hvorledes han, fljønt fredelig 

VMilegrim, Dog funde fomme til at fæmpe med Røverne ved FJordan. 

Man fan ogfar meget vel forftaa; hvorledes hans og hans Kammeraters 

Beretning berom, alerede fra førft af maaſkee noget pralende, fiden, ved 

at gaa fra Mund til Mund, er bleven mere og mere overdreven, faa at 

Harald omfider fremtræder fom Befolingsmand: paa et ſtort Grobringstog. 

Men merteligt er Det her, at Stuf, ffjønt han øjenfynligt, enten af Smig- 

tert, eller fordi han var misledet ved De ban givne Meddeleljer, tideler 

Havald en mere fremragende Role end han virkelig bar fpillet, Dog, fom 

1) Kedrenos, S. 739. Der ftaar her: „da den ægyptiffe Emir alt Mumenin var 

død, fendte hans Huftru, der var den ÅHriftelige Religion hengiven, Gefand- 

fer tilligemed fin Søn til Kejferen, for at bede om Fred, hvilken Kejferen 

tilftod for 30 Aar”. Dette er den fidfte Begivenhed, fom omtales i Aaret 

6544, eller fra September 1035 til Uuguft 1036. Til dette fidfte Uar maa 

faaledes Fredsflutningen henføres, eller i alle Fald være gaaen forud for 

Byggetilladelfen. Naar nu Kedren allerede tidligere, ved 1033—34 og endnu 

under Romanos's Levetid (5.731), omtaler den ægyptiffe Emirs Død, og den 

Jilladelfe, hans Søn og Efterfølger efter fin dHriftne Moders Tilſtyndelſe 

gav til at gjenopbygge Ghrifti Kirke i Jerufalem, med Vilføjelfe af at No- 

manos ej fil Kirfen bygget færdig, — da maa enten denne Ungivelfe være 

urigtig, eller Fredsflutningen maa ligeledes henføres til 1034. Men 1036 

bar dog frerfte Sandfynlighed for fig, da man verd, at den agyptiffe Khalif 

Dhaher i dette Uar døde. 

Mund. Det norſte Folks Hiførte, J. III. 5 
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ovenfor ytret, flet iffe nætner noget om, at Jerufalem felt blev erobret. 

Dette have ſaaledes belter iffe Harald og hans Stalbrødre fagt, hvor meget 

De end ellers funne have pralet. 

Medens Harald efter Denne Tidsberegning endnu opholdt fig i Orien- 

ten 1), udførte Ive den længe nærede Mordplan mod fin Mand, Kejfer 

Nomanos. Hun lod han give en fangjomt dræbende Gift, der kaftede 
bam paa et fmerteligt Sygelejez men da det dog, fom Det fader, varede 

bende for fænge, inden ban opgav Aanden, fod hun bam, Stjærthorsdag 

d. Alte April 1034, fvæle i Badet, og egtede endnu famme Dag fin Elfter 

Michael, der nu ved hendes Side befteg Kejfertronen, uden at enten 
bun eller han Dog nød fynderligt godt af biin Udaad, da ban plagedes af 

et epileptiſt Filfælde og endnu mere af Samvittigbevsnag, førte en ulyk— 

felig Filværelfe, og følte fine Livstræfter Daglig aftage *). Han funde 

derfor heller ikke fynderligt beffjeftige fig med Megjeringsfyflerne, men 

overfod Dem for Det mette til fin floge Broder Johannes. Io eller tre 

Aar efter bans Vronbejtigelfe, da Freden med Wgypten var fluttet, maa 

vi, ifølge det foregaaende, antage at Harald er fommen tilbage til Con— 

ftantinopel, og indtraadt i Bæringeforpfet 5). Den Fejltagelfe i vore Sa- 

gaer, at Michael allerede ved Haralds Ankomſt til Conſtantinopel var Kejjer, 

1) Det er allerede ovenfor nævnt, hvorledes vore Sagaer urigtigt lade alle 

Haralds Tog foregaa under ,,Gyrge'', de € Georg Maniafesé, med andre 

Ord, at de urigtigt forverle dem med Joget til Italien og Sicilien, fe ner 

denfor. Ogſaa afvige de enkelte Sagaer i den Orden, hvori de forffjellige 

Fog fortælleg, faa at man fan fee, at heller itte de gamle Kvad nøjagtigt 

have antydet Ordenen. Man Fan derfor ikke holde fig nøjagtigt til nogen 

enfelt af dem, men maa alene følge Kedrenos og de øvrige udenlandføe For- 

fattere, fom Nettefnor. Mere herom nedenfor. 

2) Han faldes i Kejferræffen fædvanligviis Michael Paphlago. Occiden— 

talfée Forfattere, navnlig Romuald af Salerno, kalde ham „Michael Katal- 

laktus“, faa og vore Oldſtrifter. Guilielmus Appulus talder ham epilepticus, 
fe Perg Mon. hist. Germ. XI. 245, — J vore Oldffrifter omtales Mi- 

dael, fom den Kejfer, der herffede, da Harald fom til Gonftantinopel, men 

derimod nævnes intet om Romanoé. Men da vi netop gjentjende de Krigs— 

tog, hvori Harald ftrar efter fin Anfomft deeltog, fom dem, de bygantinffe 

Forfattere henførte til Romanos's Jid, fan man ej tvivle om, at det var 

denne, og itte Midjael, fom herſtede, da Harald aller førft anfom.  Deri- 

mob herføede Midjael, da Harald fom VBæring tiltraadte Toget til Sici— 

lien, og følgelig, fom man maa formode, da Harald blev Bæring, Og da 

nu vore Sagaer gjøre alle Haralds Tog, faa at fige, til Underafdelinger af 

det ficiliffe, og ftrar lade Overbefalingsmanden paa dette Tog, Georg Ma— 

niafes, optræde ved Haralds Side, er det heller ikke at undre over, at de 

nævne Midjael fom Kejfer. 

3) Som et Glags Gandfynlighedsgrund for at Harald opholdt fig i Orienten 

intil 1036 eller 1037, eller flere Uar efter Michaels Fronbeftigelfe, tan og- 

faa anføreg, at Gagaerne, ved at tale om Haralds Jog i Serkland, og be 
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fader fig altfaa maaftee tildels forklare derved, at Midacl var den Kejfer, 

under hvilken Harald lod fig hverve fom Bæring. Det næfte og, hvori 
Harald deeltog, var ogfaa netop et, bvorved Varingekorpſet, endog efter de 

udenlandføe Forfattere$ VBidnesbyrd, gjorde Fjenefte 2). 

Harada Bekjendtſkab til Conftantinopel var faaledes før hans Fil- 

Dagefomft i 1037 viſt endnu fun meget flygtigt. Han bavde været der i 

1032, men var ſtrax Derpaa dragen i Felten, og vendte førft tilbage efter 

flere Aars Forløb. Til denne Filbagefomjt, fort førend han blev Bæ- 

ring, figter maaſkee Sbjodolf, hvor han figer at Harald ſejrrig nærmede fig 

Krjferftaden og faa dens Faarne have fig I Det Fjerne, medens mange 

fmytfede Skibe førede hen mod den hoje Borg-Floj 2). 

Blandt de Fslændinger, Der enten paa denne Tid, eller alerede ved 

Haralds Anfomft til Conftantinopel fandtes å Væringeffaren, var den høj- 
tyrdige Maar Hunrødsføn fra Blanda-Dalen paa NMordlandet, der i 

tredie Led ftammede fra Landnamsmanden Wvar, Datterføn af Harald 

Guldftega, Konge i Sogn). Maar var Svejtehøvding, det vil fige, An- 

fører for en Afdeling af Korpfet. Nysgjerrig efter at erfare, bvo biin 

Yngling var, Der omgav fig med faa megen Hemmelighedsfuldhed, men fom 

Dog af de Nordmænd, der vare Følge med ham, behandledes fom Høvding, 

opføgte Maar Haralds Stalbroder Halldor Snorresføn, gav fig i Tale med 

ham, og føgte at afloffe ham Hemmeligheven. Men Halldor vilde intet fort ælle. 

Strax efter traadte Maar ud af Korpfet og rejfte hjem: det lader næften fom 

om Det var af Wegrelſe fordi han ej unde faa fin Nysyjerrighed ftillet. 

Der tilføjes Dog, at han flal have ytret fin Formodning om, at ftore 

Planer om en Stund vilde fømme til Udførelfe.  Heraf funde man maa- 

ſkee flutte, at ban bar anet, bvo Harald var, og hvilken merfelig Rolle 

han vilde fpille, naar han engang fom tilbage til Norden 4). 
Havald var paa Denne Tid (1037) 22 Aar gammel, i fin Ungdoms 

Blomſt. Han var fmut af Anfigt, lyshaaret, og af. en ufædvanlig Højde, 

80 Byer, han vandt, citere et Halv-Bers af Skalden Illuge, hvor det heder 

at Harald underkaftede Midjael de fydlige Lande. Vel funne disfe ,fydlige 

Lande“ ogfaa være GSicilien eller Italien, og vel forklare Sagaerne „Serk— 

land” ved „Afrika“, men ba Illuges Halvvers anføres umiddelbart efter et an- 

det Beré af Thjodolf, hvor Serfland udtrykteligt nævnes, er det dog - rime: 

ligt at henføre det til famme Begivenhed; og at hiin Forklaring af Serk— 

land er urigtig, og alene er at tilffrive en fenere Sagabearbejder, er viift 

i „Norſt Tidsſkrift““ MI. S. 154, 155, faa vel fom ovenfor. 

1) Se nedenfor S. 74, det anførte Sted af Leo Marsicanus. 

3) Harald Haardraades Saga, Gay. 3. 

3) Ge Landn. II. 5, jofr. ovenfor I. 1. S. 532. Om Maars JFader Hunrod, 

fe ovenfor J. 2. S. 597. 

%) Harald Haardraades Saga, Gap. 3. Flatøbogen. 
5 ør 
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der angives til fen Alen 1), men Deduagtet vel proportioneret. - Det er 

umuligt andet end at den. fmukte, unge, tæmpeftøre Nordmand, med fin 

imponerende Skabning og fit ſtolte Kongeblit maa have vakt ftor Opſigt 

blandt de blodagtige Græker, og at han navnlig maa bave gjort et mægtigt 

Indtryk paa den for mandig Sfjønbed faa følfømme Kejſerinde. Den 

følgende Hiftorie, fom et Par af Kongefagaerne berette, er Derfor: intet 
mindre end. ufandfynlig. En Dag va Væringerne juft beftjeftigede fig med 

dDe fædvanlige Kamplege, og nogle fegede, andre, hvoriblandt Nordbrikt 

eller Harald; fad i tre Kredfe og faa til, tom Kejferinde Joe forbi 

Gfter at bave ftaaet en Stund og beundret deres raſke Bevægelfer og 

Styrfeprøver, fit bun Øje paa Harald, gif frar ben til ham, og fagde: 

bør Nordmand, giv mig em Lot af dit Haar", Men Harald gav hende 

fun et uærtødigt og uanftændigt, men derhos føjerligt Svar, faa at File 

bererne maatte fee medens de Dog forundrede fig over Mordmandens 

Djervbed. Zoe, heder det, brød fig Dog iffe Derom, vg fortfatte fin Vej. 

Man maa næften formovde, at bun felv filligemed De bende omgivende Da— 

mer har fundet Haralds Svar alt for morfomt, til at funne vredes paa 

ham derover. Snarere har det endog bidraget til at befeſte Harald I hene 

des Yndeft, vg ftaffe ham Anførerværdigheden tidligere end han maaftee 
ellerå vilde have naaet Den *). 

MF alle De Krigsforetagender, hvori Harald deeltog under fit Opphold 

i Syden, ev intet levet mere natmfundigt, end Krigen paa Sicilien og å 
Nedre- Italien å Aarene 1038—1041. FVoget til Sicilien 1038 une 

der Anførfel af Georg Maniafes (Gyrqe) fortælles fom Hovedtoget, ved 

hvilket alle de pvrige Bedrifter, Harald udførte, endog Toget til Serkland, 

tun anføres Å Korthbed fom Btomftændigbeder. Den fange Mellemtid mel 

fem Haralds førfte Anfomft og den ficilifte Krig fvinder ligefom fammen 

til Intet; Harald optræver ftrar fom Bæring, Michael fom Kejfer, og 

Georg fom Anfører. Unefdoter om Disfe Dog optage I vore egne Sagaer 
næften den belte Beretning om Haralds Bedrifter udenlands. Med Vidt— 

føftighed fortælles der om Haralds Tapperhed og Snedighed, og med Vel- 

bebag dvæles der ved de Puds, han fpillede den græfte Unfører, Georg 

Maniakes. Maa vi nu end anfee meget af Dette for Overdrivelfe, og funne 

vi end (fenedf.) paavife at flere af De Grempler, der anføres paa Haralds 

1) Harald Haardraades Gaga, Gap: 124, Snorre, Gap. 104. Dette Maal 

foarer omtrent til 7'/, Jod af vore nuværende. 

2) Harald Haardraades Saga, Gap. 5. Flatobogen henfører denne Begiven- 

Hed til en anden Tid, nemlig til ftrar efter Haralds Jndtrædelfe blandt Bær 
ringerne, medens berimod hiin fortæller det efter Blaalandstoget. Begge 

Dele tunne være rigtige, forudfat at Harald ej blev VBæring førend han Fom 

tilbage fra Orienten, Å 
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Krigsliſt, ere hvad man unde falde ftaaende Sagn eller Anekdoter, der 

ogfaa fortælles om mange andre, faa vel ældre fom yngre Krigsbøvdin- 

ger: faa fan det dog vift ikke betvivles, at Harald her maa Hare udmerfet 

fig i bøj Grad og grebet faa betydeligt ind i Begivenhedernes$ Ganq, at 

hans: Navn ogfaa vilde have været nævnt hos de bysantinffe Forfattere, 

der behandlede denne Tid, hvis de havde førevet med en Anna Komnez 

nas Nøjagtiqbed og Fuldftændighed, I Stedet for fun at levere magre, 

dunkle og ufuldftændige Notitfer. Men ogfaa i en anden Henfeende ev 

Denne Krig merfelig. - Det er førfte Gang, at Harald, eller overhoved 

novrffe Krigere, fom å Berørelfe med Nordmannerne, ej alene fom Ven- 

ner, men og fom Fiender, og ſaaledes fil Anledning til at evfare, bvad 

De fenere VBæringer endnu bedre fil prøve, at Wtlingerne af Deres forrige 

Landsmænd, Gange-Rolfs Krigere, endnu ikke havde vanflægtet fra Deres 

Forfædre, og at de, føjønt de havde forandret Sprog, dog endnu Vare 

Nordmænd i Kraft, Japperhed, Skikke og Sæder. Det var tillige i og 

ved denne Krig, at Nordmændene grundfeftede den Magt i Nedre-Jtalien, 

fom fatte Dem i Stand til, ogfaa fer at voprette et Nige og indfoöre nor— 

diffe Inftitutioner. Det ev derfor nodvendigt, ber nærmere at Dræle ved 

disſe Begivenheder, og hvad Der med dem ſtaar i Forbindelfe. 

Nedre-Ftalien beftod ved det Ilte Aarhundredes Begyndelfe af to Ho- 

peddele, af hvilte man kunde falde den ene den greſk-romerſke, for faa vidt 

Den ftod under Den græft-romerfte Kejſers, eller græffe Høvdingrs Herre- 

dømme, og den anden den fangobardiffe, da den adlod langobardiſke Fyrſter, 

og var den fidfte uafhængige Levning af det gamle langobardiſke Kongerige, 

hvis ftorfte Deel erobredes af Karl den ſtore, og fiden, i det mindſte af Navn, 

tilbørte Det gjenoprettede veſtromerſke, fiden tydffe Kejferdømme. Men af den 

græff-romerfte Deel var det, fom vvenfor nævnt, iffun Upulien og Kalabrien, 

Der ftode i fuldftændigt Afbængighedsforbold til den bysantinfte Kejfer, der 

lod dem beftyre ved mm Statholder; tilfammen faldtes De af Græferne 

efter Deres forrige fangobardiffe Herrer Longibardien" eller det longibar— 

diffe Thema“.  Stæderne Neapel, Gaeta og Amalfi med tilbørende, ej 

ubetydelige Diftvikter, ffode vel under græffe Hertuger, men disſe Hertuger 

vare i Vivfeligbeden uafbængige af Kejferen. Den langotardiffe Deel be— 

ftod af de fre Fvrftendømmer Benevent, Capua og Salerno, hvert med 

fin uafbængige Hertug. Mellem alle disfe Fyrſter vg den græfte Stat- 

Holder førtes uafladelige Fejder, der udfugede Landets Marv og plagede 

Folket. Derhos gjorde Saracenerne fra Afrika og Sicilien boppige og 

ødelæggende Plyndringstog langs Kvjterne, og tiltvang fig Derved: endog 

ftundom en aarlig Stat af de Fyrfter, fom iffe paa anden Maade funde 

holde dem fra fig. 
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Engang, da Hertug Gaimar af Salerno havde vægret fig ved at ber 

tale faadan Stat, udruftede Saracenerne en for Flaade, bvormed de ſty— 

rede lige til Salerno-Bugten og gjorde Landgang for at berje Eqnen og 

belejre Staden.  Gaimar tæntte allerede paa at afvende Faren ved at tile 

vejebringe De forlangte Penge, da 40 nordmanniffe Pilegrimme, der faa 

paa Hjemrejfen til deres Fædreland, og juft vare fomne til Søs fra 

Palæftina, foreftillede ham hvor ſtjendigt Det var, at Cbriftne frulde betale 

de Vantroende Skat, og tilbade fig at angribe og fordrive Saracenerne, 

naar han fun vilde give dem Hefte og Vaaben. Gaimar modtog Filbudet, 

og i Spidfen for hans Krigere gjorde de et faa fraftigt Angreb paa de 

i deres Overmod forgløfe Saracener, at disfe lede et ſtort Nederlag; 

mange bleve dDræbte, og De øvrige frelfte fig fun ved at foømme ud til 

Stibene '). Dette var Nørdmannernes førfte Optræden i Ftalien. 

Gaimar belønnede dem fyrfteligt, og føgte at faa dem til at forblive hos 

ham, men de fængtede hjem, og rejfte videre. Han havde dog erfas 

ret af Dem, at deres Fædreland var rigt paa faadanne Helte, og i Haab 
om at andre af Ddisfe vare lettere at loffe og mere æventyelyfine, ſendte 

ban Gefandter lige til Nordmandie i den Henfigt at indbyde dets unge 

Krigere til at fomme og træde å hans Fjenefte. For defto bedre at virke 

paa Gemytterne, medbragte Gefandterne mange Kojtbarheder og flere af 
Sydens perligfte Naturfrembringelſer; og det lykkedes dem ogſaa at overs 

tale mange til at følge med, endDog flere af bine forbenværende Pilegrimme, 

der havde fæmpet mod Saracenerne ved Palermo. Blandt vem, Der nu 

droge til FJtalien, altfaa blandt den førfte Stare af nordmanniffe Krigere, 

fom gjeftede dette Land alene for Der at føge Eventyr og vinde Gods vg 

Guld, nævnes fornemmelig fem Brødre, Aasmund, med Jinavnet Drengot, 

Gifelbert, Rolf, Reinulf, Aasketil, der vare blevne utlæge i Nordmans 

Die 2). Da Nordmannerne fom til Salerno, toge de flefte, efter Beftemmelfen, 

Fjenefte hos Gaimar, men Aasmund og hans Brødre vilde førft gjøre en 

VBalfart til den berømte St. Michaels-Hule og Kirke paa Garganusbjerget i 
Nærheden af Bari. Her traf de Melo, en anfeet Mand fra Bari, ver 
pvanfede fredløs om paa Fjedene, fordi ban havde ftaaet I Spidfen for et 

frugtesløft Oprør i Bart mod Kejferen. Melo, fom fiedfe tænkte paa at 

fornye Opftanden, fif Brødrene overtalte til at gaa i dans Fjenefte for 

at berje de vige græffe Stæder, og de fendte derhos Bud bjern til Venner 

og Frænder i Nordmandie, om at fomme og forene fig med Dem. Efter 

1) Leo Marsicanus. Pertz Mon. hist. Germ, I. S. 652. Aimé, Nordmann, 

Hiftorie. Uaret er ufitfert, Ungivelfen vakler mellem 1001, 1002 og 1016. 

2) Gifelbert havde dræbt Hertug Richards Vndling, der havde vanæret hans 

Datter, 
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denne Opfordring ſkulle iffe færre end 3000 Nordmanner være bragne til 

Italien (1017). Underſtottet af alle disfe tapre Mænd begyndte Melo 

Krigen (1018), og var en fort Tid heldig, men fiden tabte ban et ftort 

Slag ved Cannæ, hvor 240 Nordmanner ftulle være faldne, og ban maatte 

flygte til Tydſkland, hvor ban fort Tid efter døde. Da var Nordman— 

nernes Antal i bans Hær fammenfmeltet til 500. Melos Svoger, og 

efter ban hans Brovderfønner, føgte, ligeledes uden Held, at fortfætte Kam 

pen; den tydſke Konge, Henrik den den, føgte at underftotte dem, men 

forgjeves, og tilfidft, da der af hele den nordmannifte Hær ikke var flere 

end 25 tilbage, maatte Melos Frænder give tabt, og nøje fig med nogle Forlez 

ninger, Kejfer Henrit gav dem. De øvrige Nordmanner, der vare fomne med 

Gefandterne, bavde imidlertid ftaaet i den falernitanffe Hertugs Fjenefte 

fom Lejetropper. Deres Antal forøgedes efterbaanden med flere af bine 

25, bvoriblandt Aasmunds Broder Reinulf.  Omfider bleve de misfor- 

nøjede med Gaimar, opfagde ham deres Fjenefte, valgte Neinulf til deres 

Anfører, vg fæmpede herefter faa at fige paa egen Haand, idet de undere 

ftottede fnart Den ene, fnart den anden af Nedre-Italiens Smaafyriter, 

ftedfe magende det faa, at den ene Fyrſte ikke blev ftort mægtigere end den 

anden, men at der altid berffede en Ligevegt, fom gjorde dem uundvær- 

lige. J Forſtningen havde de deres Tilhold i en fumpig Egn af Came 

panien; men da de i Maret 1029 havde hjulpet Hertug Sergius af Nea— 

pel til at gjenvinde denne Stad, overflod ban dem til Gjengjeld en meget 

frugtbar Landjftræfning, hvor de, omtrent 8 Mile fra Neapel, bebyggede 

den ſterkt befeftede By Averfa, der faaledes blev Nordmannernes forſte 

fafte Befiddelfe i Nedre-Italien (1029), og et Bærn for Meapel mod det 

nærliggende fangobardiffe Capua. Neinulf der fidenefter faldtes Greve af 

Averfa, og forbandt fig nærmere med Sergius ved at egte hans Syſter, 

fod en ny Opfordring udgaa til fine Landmænd i Hjemmet om at fomme 
til ham og nedfætte fig i den nys erhvervede Landftrærning. Opfordrin- 

gen var iffe forgjeves, thi fra nu af fom der i en lang Tid hvert Aar 

nye Sværme af Nordmanner, der i det frugtbare Italien haabede at vinde 

Hæver, Magt og Nigdom. Blandt dem, der ſaaledes fulgte det alminde= 

lige Grempel, var de tre aldſte Sønner af Thanfred, Herre til Haute- 

ville i Cotentin '), bvis t var bejtemt til omfider at bringe Nordman— 

1) Guilielm. Appulus, hos Per, Mon. XI. S. 245. 

2) Thankred var neppe, fom nogle have paaftaaet, af de nordmanniffe Hertu- 

tugers Familie, fe fornemmelig Mooyers Afhandling, uͤber die angebl, Ubftam- 

mung deg normannifden Königsgefdledts, Minden 1850, Navnet Ihantz 

red er ellers ingen oldnorff Form, der flulde Iyde Thaktraad (Pakkrådr, fe 

aldre Edda, Völundarkvida 37), men reen angliſk; enten maa det faale 

deg være angliferet, eller Thantred har maaffee været af en anglift ACE, 

fem har nedjat fig i Nordmandie.  Muligt at denne, og flere Navnforme- 
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nernes Magt i Ftalien til Vens bøjefte Spidfe, og grundægge et Mor 

nardi, der under forffjellige Omterlinger og Forandringer af Dynaſti bar 

boldt fig lige til vore Tider. Hine tre Thankredsſonner, Villjam, Drogo 

og Hunfred, der faa at fige brøde Banen for deres Yngre Brødre, fom 

fenere fulgte efter, anfom til Apulien i Aaret 1035, men begave fig dog 

itfe til Deres Landsmoænd i Averfa, thi Da Der juft nu var en Fejde 

mellem de to fangobardiffe Hertuger i Salerno og Capua, toge de Fje- 

nefte hos Den fidfte; og Da de fandt ham for nidft, gif de over til 

hans Modftander, Gaimar (den 406) af Salerno, fom vgfaa fit en 

Deel andre, nys anfomne Nordmanner til at gaa i fin Sold. Denne 

Krigerffare forblev i et Par Aars FTid hos Gaimar, og udførte under 

Viljams og hans Brodres Unførfel mange berømmelige Bedrifter. Men 

jo mere de udmerfede fig og lagde deres Dygtighed for Dagen, deſto mere 

blev det Gaimar flart, at de Å Bevidſtheden om Deres Kraft kunde blive 

bam felv farlige. Han ønffede Derfor intet heller, end paa en lempelig 

Maade at blive dem kvit. Dertil frembød fig ogfar nu en befvem Leje 

lighed 0 

Sicilien havde allerede i over et Aarhundrede ſtaget under Sarace— 

nernes Herredømme. De graſtk-romerſke Kejſere, dets fordums Herrer, 

havde allerede noſten opgivet Haabet om at vinde den tilbage, da der i Aaret 

1034 eller 1035 udbrod Uenighed mellem tv af dens arabiſke Emirer, 

Abulafar Mohammed, og hans Broder Abukab. Af Denne Uenighed unde 

lod Kejferens floge Broder Johannes iffe at benytte fig, for Derved, om 

muligt, atter at funne bringe Sicilien under Kejſerens Scepter. Han 

fendte en Gefandt til Abulafar, Der fandfyuligvits vogfaa fra fin Side 

havde gjort Vilnærmelfer, og denne Gefandt bragte Det Dertil, at der flut- 

tedes et Forbund mellem Kejferen og Emiren, der endog ved hans Tilba— 

gerejfe medgav ham fin Søn, rimeligvis fom Gisfel, og fiden belønnedes 

med Fitel af Magiſter. Efter dette aabenbare Frafald befrigedes ban af 

fin Broder. J Førftningen Havde ban nogle Fordele over ban, men 

Abutab faldte den afrifanffe Emir Omar til Hjelp, og nu vendte Lykken 

fig; Abulafar blev flagen, og flygtede over til den græfte Statholder i 

Longibardien eller Redre-Jtalien, Leon Opos, for at føge Hjelp hos ham. 

have været franfiffe; Navnet Drogo fynes faaledes helter ikke at være rig- 

tigt norbiff, og de frankiſte Former fres temmelig tidligt. at have været an: 

vendte i Nordmandie, faaledes f. Er. Navnet paa Fhankreds anden Huftru 

Frefenda, egentlig Fridfvindbhbaz Formen er ej angliff, thi der Iyder den 

Fribuswib (i latinffe Skrifter Frideswitha). Af Borgen Hauteville er nu fun 

ubetydelige Levninger tilbage. Stedets Navn har maaffee i ben Tid, da 

Nordmannerne talte deres Fædrenefprog, været Haaby (Håbær, af hår, hej, 

og bær, ber ganføe fvarer til det latinſte villa). 

1) Ge herom fornemmelig. Galfred Malaterra, I. Gap. 1—6. 
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Leon famlede faa mange Folk, han funde, fatte over til Sicilien, og overe 

pandt Omar i flere Slag. Men da ban merkede, at Abulafar, fom 

rimeligviis angrede fit Frafald, underbaanden havde førligt fig med Bro— 
Deren, og i Forening med bam føgte at bringe Den groſke Hær i Fordær- 

velfe, vovede han iffe fænger at forblive paa Sicilien, men vendte tilbage 

til Italien, og Omar ffaltede og valtede paa Sicilien efter eget Godtykke. 

(4037) 2). 

Imidlertid havde: Kejferen eller rettere hans Broder Johanne udru- 

flet en betydelig Hær og Flaade, for at vove et Hovedforfrg paa at 

gjenvinde Den rige, blomftrende Ø. - Overanførfelen over Landbæren be— 

troedes Den erfarne Feltherre, Georgios Maniakes, der allerede havde 

udmerfet fig meget fom Hærfører I Krigen mod Rigets vitlige Naboer. 

Flaaden fommanderedeg af Kejjerens Svoger, Patricieren Stephanos. 

Hvor vigtigt Dette Foretagende betvagtedes ved Hoffet, fred aller bedſt 

Deraf, at Maniakes ogfaa fif en Deel af Væringeforpfet med. Blandt denne 

Afdeling var ogſaa Harald Gigurdsføn tilligemed hans Følgefvend og 

Stalbroder Halldor Snorresføn; og at VBæringerne ikke mindre end Græ- 

ferne anfaa dette Tog fom det fornemfte og betydningsfuldefte af alle dem, 

Der fortes i disfe Aar, ſees bedt af den allerede ovenfor berørte Om— 

ftændighed, at vore egne Sagaer naſten udelukkende dvæle derved, og gjøre 

alle de øvrige Tog, hvori Harald deeltog, til Epifovder af dette. — Georg 

Maniakes faldes i vore Sagaer Gyrge *), og beſkrives fom en lavfindet, 

pengegriff. og avindfvg Mand, der altid føgte at tilføje VBæringerne Uret, 

men med af fin Underfundigbed Dog overliftedes af den langt tlogere og 

modigere Harald. — Dette er Dog langt fra at være Georg Maniakes's 

(Sharafteer, faadan fom vi hos de byzantinſke Forfattere lære Den at kjende. 

Han var viftnof grufom og vindefyg, men Derhos en Dygtig og tapper Felt- 

herre, ftolt og herſkeſyg, beftig, opbrufende og dumdriſtig, og, fom det fynes, 

i det hele taget forffjellig fra Den Tids Græfer; men Bæringerne, hvis Egen— 

raadighed ban maaftee har forføgt at tøjle, Vare, fom man tydeligt fan fee, 

overvættes opbragte paa ham, og Den paa Deres Meddelelfer grundede Saga- 

ſkildring fremjtiller hamn derfor fom om han forenede alle De National-Lyder, 

Der paa den Tid fandtes hos de fordærvede Conjtanttnopolitanere, og i Nord— 

1) Kedrenos, GS. 737, 738, 741, 742.  Kedrenos Beretning om bdisfe Begivenz 

heder er noget forvirret, end mere de italienffe Unnalifters. 

2) Denne Form, Gyrgiri Akk. Gyrgi udtalt Jyrje, vifer fig ſaaledes at være omtrent 

den famme, fom Rusferne brugte, nemlig Jurje, >: Georg. Ullerede Jaroflav, 

der og antog Navnet Georg, faldtes Jurje, hvilket Fan fres af Navnet paa 

den af ham anlagte Stad, Jurjev eller Dorpat. - Ultfaa er Formen Jurje 

itte flaviff, men Éun det oldrusfiffe eller oldnorffe Gyrgir. 

3) Dette vifer fig bedft af Fortællingen om hans Endeligt, fe nedenfor. 
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boernes Øjne gjorde dem til foragtelige Kryb. Maniakes fandede i 

Italien, forend han endnu bavde erfaret Abulafars nye Frafald 1). 

Han fod fig Dog ikke Derved afftrærke fra at udføre fit Foretagende, men 

føgte fun, ſom man frer, vderligere at forfterfe fin Hær. Her traf det 

nu belejligt for Ham, at Gaimar af Salerno juft, fom vi ovenfor berettede, 

var i Forlegenhed for at blive fine nordmanniffe Lejetvopper fvit paa en 

fempelig Maade. Maniakes anmodede ham i Kejferens Navn at gjøre 

dem De meejt glimrende Løfter, bvis de vide træde i hans Fjenefte, og de 

modtoge med Glæde dette Jilbud. Deres Untal angive8 af nogle til 
500, af andre fun til 3008 Mand *), fun en ubetydelig Stare, men, lige 

fom Væringerne, med et Ny for Sapperbed og Krigsdygtighed, der blandt 

de blødagtige GSydboer gav dem en Vegt og Fndflvdelfe, langt over 

fvad deres blotte Jalftyrfe ellers vilde bave formaaet. I Den græfte 

Hær traf De nu for førfte Gang fammen med Væringerne fom Krigs- 

Stalbrødre.  Uagtet Den Generation af Mordmanner, hvortil de hørte, 

allerede, hvad Sprog og Leveftif angaar, var bleven franft, faa at de af 

Græferne kaldtes Franfer, og neppe i Almindeligbed funde gjøre fig fore 

ftaaelige for VBæringerne, eller forftaaes af dDem, uden for faa vidt enkelte 

af disſe paa tidligere Rejſer havde lært Det franfte Sprog, faa fatte dog 

Nordmannerne faa megen Stolthbed i deres nordifte Herfomft og opbeva- 

rede faa ombyggeligt Minderne om deres Forfædres Uvdvandring *), lige 

fom ogſaa Nordmændene paa Deres Side vidfte fan vel Befted om Nord» 

mandiets Erobring og Bebyggelfe ved GangeNolf og hans Krigerfkarer, 

og om Den nordmanniffe Jarle-Mts Slægtftab med Norges Høvdinge- 

2) Kedrenos fortæller førft (S. 738), at da UAbulafar havde anraabt Kejferen 

om Hjelp, fendtes Georg og Stephanus med en Hær og Flaade til Congibardien. 

Derpaa (S. 740) tales der om Abulafars Nederlag ,,fordi Georg endnu 

ej var fommen ham til Hjelp", om hans Flugt til Leon, og dennes Felttog 

paa Sicilien. Endelig (S 741) figes der, at han landede paa Sicilien, Hvor 

de forenede Brødre gjorde ham Modftand, men nedenfor (S. 755) „at 

Maniakes var fommen for at hjelpe Abulafar". Altſaa har Hæren været 

under Udruftning, og Maniakes maaſtee allerede undervejs, da Leon gjorde fi 

Felttog. Ut VBæringerne vare med paa dette Tog, figes ej af Kedrenos, men 

derimod erfares betaf Leo Marsic. (Perg Mon. Germ, IX. 676), hvor det figes, 

at Bæringerne (Guarani) i 1041 fæmpede i Italien; bdesuden er jo dette 

Tog i vore Sagaer Haralds og Væringernes fornemfte Bedrift. Til Lan— 

dingen i Congibardien (Italien) figter maaffee Thjodolf (Harald Sigurds— 

føns Saga, Gap. 3), hvor han figer: „han (Harald) fom modig betraadte 

Cangbardernes Land". Dette er fiden af enfelte Gagaffrivere misforftaaet 

fom om ban føulde have rejft gjennem Longidardien til Gonftantinopel. 

?) Kedrenos (S. 755) nævner 500, Leo Marsicanus (Pers IV. 675) 300. 

3) Galfred J. Gap. 7. 

3) Se f. Er. JIndledningen til Galfred, ej at tale om VBiljam af Jumiéyes. 
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flammer, at man itte fan tvivfe paa, at NMordmannerne og Bæringerne 
have føgt binanden, udverlet gjenfidige Erindringer og Sagn om fvundne 

Fider, udregnet indbyrdes Slæytffabsforhold '), vg I Det bele taget bee 

tragtet hinanden indbyrdes fom Landsmænd midt ibfandt den fremmede 

Brimmel. Ogſaa vare Mordmannerne endnu Nordmænd i Udfeende, i 

Nativnaldaratteer, i Kjærligped til Staldftab og Sagavæfen, i Pragtlyft 
og Wryjerriqhed, førbunden med Beyjærlighed efter at vinde Nigdomme, i 

henfynsløs Tapperhed forenet med ualmindelig Klogſkab og Liftigbed, bvor 

denne udfrævedes. Græferne og Italienerne funde neppe, naar Ve ej børte 

eller lagde Merke til Sprogforffjelligbeden, frjelne Nordmannerne fra Nord» 
mændene, hvis Navn endog var det famme.  Hertil fom, at begge Skarers Stilz 

fing i Den græfte Hær var omtrent eens, vg deres Interesjer folles; begge nær 

rede den famme Foragt før Sydboernes Blødagtighbed og den famme Mistillid 

til græft Tro og græffe Løfter. Vi erfare endelig af vore egne Sagaer, 

fom i det Følgende vil feed, at de fanfaldte  Latinmænd" i Maniakes's Har, 

ved bvilfe man iffe fan forftan andre end netop hiin Sfare af Mordmanner, 

virkelig, under den blandt Hjelpetropperne udbrydende Misfornøjelfe med Ma— 

niakes, fluttéde fig til Bæringerne. Altſaa har Harald her funnet ſtifle og 

maaffee virkelig ftiftet Befjendtffab med Rordmannernes tapre Høvdinger, de 

tre Ihanfredsfønner; et Befjendtftab, der vift har været paa Fale, da de 

famme FIhanfredsfønners Broderføn, den magtige Noger den den, fvttt 

Aar fenere bevertede Haralds Sønneføns Søn, den unge Kong Sigurd, i 

fit Slot, og aller forft af bam modtog Kongetitel. 

Da Maniafes fom over til Sicilien (1038), gjorde de faraceniffe Emirer 

ham en alvorlig Modftand. Mesſina belejredes, og forfvarede fig haardnakket, 

men erobredeg, fom det fortælles, ved Nordmannernes Fapperhed *). En 

ny Hær paa 50000 Mand fom over fra Ufrifa, men Den blev aldeles 

flagen ved et Sted, faldet Rhemata (Floderne), faaledes at Den forbi- 

rindende Elv næften fyldtes med Blod og ſteg over fine Bredder 3). 

Dette Slag fynes at have været Det, i bvilfet Viljam af Hauteville ud— 

merkede fig ſaaledes, at han fiden fit Tilnavnet Færn-Armen” *). Maniakes 

1) I Olaf den helliges Saga, Cap. 38 ftaar der udtryffeligt: „de Frænder 

(Jarlerne i Nordmandie og deres Slagt) regnede længe deres Frændfiab 

med Norges Høvdinger, og fatte megen Priis derpaa, ligefom de altid vare 

Nordmændenes Benner”. Dette figes i Unledning af Olaf den helliges Op— 

hold i Nordmandie 1014, Fun 23 Uar før de her beffrevne Begivenheder. 

Endnu fenere, i 1066, gjorde Biljam Erobreren meget Bæfen af fin Ned- 

flammen fra Norge, fe Edward Gonfrsforé Love, Gap. 34. 

2) Galfred, I. Gap. 7. 

3) Kedrenos, S. 741. 

4) Galfred, J. Gap. 7 lader denne Begivenhed foregaa i et Slag ved Syrakus; 

men ba bette er det enefte Slag, han omtaler før Slaget ved Traina, og 
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erobrede derpaa tretten Steder, og underkaftede fig i fort Tid den hele Ø. 
„Det nyttede ikke”, figer Staden Thjodolf, ,den afritanfte Fyrſte at ville 
forfvare Herredommet over det haglſmykkede Land og dets JIndbyggere imod 
ham” 1). Her taler Ibjodolf viftnot om Harald, fom den, hvem Wren 
for Grobringen egentlig var at tilftrive, og nævner endog om „den Dorfte, 
ukrigerſte Mandsling, der var langt borte, da Krigslynets Svinger (Harald), 
erobrede fig det underbare Land”, Dette have, fom det fynes, allerede be, 
der nedſkreve Harada Saga, henført til Maniafes, men det er langt vimelis 
gere at antage, at Thjodolf dermed har meent Kejfer Michael felv 2). 
Imidlertid famlede Omar en ny og førre Hær i Afrika, fatte med den 

atter over til Sicilien, og vpflog fin Leje paa Sletterne ved Fraina. 
Maniakes drog imod han, men indfferpede førft Flaadens Anfører, Stepha- 

nos, at han endelig maatte pasfe paa, at Omar, Hvis han blev flagen, ikke 

undfom til Afrika. Da Hærene nærmede fig binanden, ſkal Viljam Than— 

fredsføn i Spidfen for fine Mordmanner have ilet langt forud for den 

græfte Hær, og med faadan uimodftaaelig Heftighed have angrebet Sara 

cenevne, at De ftrar grede Flugten, og at de bagefter følgende Græter ikke 

Fit andet at bejtille end at plyndre Fiendens vige Lejr, medens Nord— 

mannerne bare beffjeftigede med at forfølge de flygtende 3). Over 50000 

Saraceners Lig feulle have bedakket Valpladfen, og Omar undfom med 
Nød og neppe, paa en liden Baad, paa bvilfen Stephanos's Kvjtvogtere 

Kedrenod paa fin Side tun nævner de to Slag, ved Rhemata og Traina, 

maa følgelig Glaget ved Gyrafus og Slaget ved Rhemata være det famme. 

1) Da Sbhjodolf tidligere end Krigen paa Sicilien omtaler Haralds Krig i 

Sertland og Erobringen af de 80 Byer, have de fenere Sagaftrivere, forle 

dede beraf at Serkland ogfaa betegner Afrifa, baade forflaret hiin Krig, og 

den, hvori „Afrikafyrſten“ ej Éunde beholde Landet, fom en Krig i Afrika. 

Men for 08, ber af Kedrenos vide at , Afrikas Fyrfte" netop havde fat fig 

i Befiddelfe af Sicilien, bliver det kart, at det ikke er nogen anden end 

denne, hHvilfen Thjodolf her mener, og fæildrer fom , Onars haglhovedfimyk 

kede Mø”, d. e. bet Cand, hvis Jinde omfufes af Hagl: han har maaſtee 

tæntt paa bet høje, op i Skyerne ragende, Atna, ligefom han ogfaa maa 

føee har haft Atna for Øje, hvor han i famme Vers Falder Landet ,,un- 

derbart“. 

I al denne Vid, ſiger Kedrenos, S. 744, opholdt Michael fig for det meſte 

i Shesfalonife ved Martyren Demetrius'8 Stad uden at beffjeftige fig med 

nogen Forretning, undtagen i den aller pderfte Noødvendighed. 

Saaledes fortæller Galfred I. Gap. 7 Men det maa altid erindres, at 

Galfred, ligefom Dudo, er mere Sagamand end nøjagtig Hiftorifer, hvor 

det gjelder fjernere Inder.  Thanfreds Sonner og Ut ere for ham Hoved: 

perfonerne i Fortællingen, og derfor anvifer han dem og, neppe altid med 

Mette, Hovedrollen i Begivenhederne, Paa famme Maade give vore Sagaer 

Harald Hovedrollen, fom det nedenfor vil viſes. Kedrenos verd intet af 

denne Thankreds Heltedaad. 

— 

— 

FEEL SE gr SIE — — 
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ikke gave Agt. Forbitret herover, udbrød Maniakes ſiden i de heftigſte Be— 

brejdelſer mod Stephanos, ſtjeldte ham ud for em ſtjodeslos og fejg For— 

ræder, og flog ban i Hovedet med fin Stav. For at hevne denne 

Fornærmelfe førev Stephbanos ſtrax hjem til fin Svoger Johannes, og 

beftyldte Maniakes før oprørffe Maner. Beſkyldningen fandt alt for vile 

fig Tiltro; Maniakes blev i Lenker fendt tilbage til Conſtantinopel, bvor han 

faftedes i Fængfel, og til hans Eftermand udnævntes Protofpatharen 

Michael Dokianos, en uduelig Mand, medens den midlertidige Overfome 

mando indtil hans Anfomft betevedes Den ligefaa udurlige Stephanos og 

Eunuchen Bafil (1039). Disfe tilintetgjorde i ført Did ved Deres Skjodeslos— 

hed næften alle Frugterne af Maniakes's Unftrengelfer. De befeftede Steder 

overvældede deres Befætninger; Der fom Forfterfning fra Afrika, og Ved 
Dens Hjelp bleve Græfetne uddrevne fra hele Sicilten, paa Mesfina nær, 

Der hodt fig, forfvaret af Protofpatbaren Katafalon og hans tapre Krigere. 

Denne gjorde endog (25 Mat 1040), i Spidfen før 300 Ryttere og 500 Fode 

folf et UdDfald paa De i deres Sejrslykke altfor fifre Saracener, opføgte og 

dræbte Abulafar felv i hans Velt, og anrettede et ftort Mederlag paa 

Garacenerne, bvoraf fun faa undfom til Palermo, medens Deres Lejr plynd- 

redes af Sejrherrerne, der gjorde et ubyre Bytte i Søk, Guld, Perler 

og Wdelſtene, hvilke de forefandt å en faa ſtor Overflod, at de fulle hate 

deelt dem mellem fig i Stjeppeviis 1). - Den Formodning ligger nær, at 

pine 300 Ryttere og 500 Fodfolk netop have været Mordmannerne og 

Væringerne 2); i den ovrige graſke Hær var Der neppe nogen ånden Skare, 

Der torde vove en faadan Heltedaad, og Det er Desuden vift, at i det 

mindfte Nordmannerne paa denne Tid opholdt fig i eller ved Mesjina 3), 

og iffe forlode den, førend Dofianos havde øvertaget Kommandoen og ved 

1) Kedrenos, S. 743, 744, jvfr. Zonaras, S. 237, 238. Om det rige Bytte 

figer Kedrenos udtryffeligt, at Krigerne fulle have deelt det efter Medimner 

(dmgön 8 xot to orsutsmedav amuv, Ypvood xal apyypov xat popradpmv 

våp.ov xot mohutelsv MSwy, obe, Wz Afyerat, uedluvors ol atpatstar 

Stepotpzoavto). 

3) Det er ovenfor nævnt, at Nordmannernes Skare angives deels til 500, deels 

til 300 Mand; ligeledes at VBæringernes Korps i det mindfte i Felten fom 

ofteft var 500. Da vi nu tillige vide, at Nordmannerne Éæmpede til Heft, 

VBæringerne til Fods, pasſer hine to Ungivelfer meget nøje paa begge Korps. 

3) Se hvad der firar nedenfor berettes om Maaden, bvorpaa Nordmannerne 
forlode den græføe Hær. Man funde maaffee ogfaa her tænke fig, at Har- 

ald ved benne Lejlighed har vundet Størftedelen af det rige Bytte, han fiden 

bjembragte til Norge. Endelig funde man lægge Vegt paa, Hvad Morkin- 

ffinna og Jagrffinna (Gap. 156) med Eftertryk fige, at han Fæmpede umid- 

delbart med Afrifas Konge, og dette i Forbindelfe med Ungrebet paa Mo— 

hammed; thi om denne juft ikke var den egentlige afrifanffe Fyrſte, var han 

dog en faraceniff Emir, fom oprindelig hørte Hjemme i Afrika, 
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fin hojſt ukloge og frammelige Opforfel havde gjort Dem til Græferned 

fvorne Fiender, men givet Det førfte Stød til at vgfaa Nedre-Italien tab- 

tes for Græferne - Nordmannerne havde allerede i Maniafes's Tid været 

misfornojede med Græfernes Egennytte. Efter Slaget ved FTraina havde 

De faaledes, fom det figes, gaaet Glip af Byttet. En anfret Lombarder, 

Harduin, der havde flutter fig til Nordmannerne, og, fom det fynes for- 

medeljt fit Kjendffab til det græfte Sprog og de italienffe Forbold, ud» 

førte deels en Tolks deels en Underanførers Forretninger 2), havde i en 

af Fegtningerne paa Sicilien med egen Haand nedlagt en faracenift Høvs 

ding, og fom fit retmæsfige Bytte tilegnet fig bans fmukte Heit, men 

Maniakes havde med Magt og Haan ladet ham den fratage *). Da Do- 

fianos fom, blev Det endnu værre. Han forholdt endog Nordmannerne 

Deres retmæsfige Sold, - Da Harduin indfandt fig hos ham for at klage 

herover, og i Nordmannernes Navn bad om en bedre og retfærdigere Be— 

bandling, lod Dokianos ham gribe og til Spot og Stjendfel pidffe gjen- 

nem den bele Lejr. Nordmannernes Forbirelfe berover vilde ftrar have 

givet fig Luft i et Angreb paa Graferne, hvis ikke den loge Har- 

duin felv havde holdt dem tilbage, va Imidlertid anftillet fig, fom om 
ban iffe tog fig det mindfte nær af bvad der var fleet, indtil han af 

UAnførerens Skriver havde faaet et Pas til at fomme over Sundet til 

Calabrien, bvor han foregav at have et nødvendigt UErende. Ved Hjelp 

af dette Pas flap han og Nordmannerne bort fra Mesfina ved Nattetid, 

+ Og faa fnart De bavde landet paa Jtaliens Kyſt, droge de under idelig 

Herjen i de græffe Befiddelfer lige til UApuliens Grændfer, hvorpaa De 

efter Harduins Naad opfordrede Nordmannerne i Averſa til at gjore fæl 

les Sag med dem om at fordrive Grakerne fra Jtalien og erobre Deres 

Befiddelfer 3). Forenede med Thankreds-Sonnernes Skare til en enefte li— 

1) Kedrenos (S. 755) Ealder ham JFranfernes (db. e. Nordmannernes) Unfører, 

og uaffængig Herre over et Stytfe Land. Leo Marficanus Falder ham en 

Lembarder, e famulis sancti Ambrosii, og lader ham af Dofianos med ftore 

Gaver være forlenet med nogle Stæder; han nævner intet om hans Forbin- 

delfe med Nordmannerne, førend da han, for at tage Hæn, henvendte fig til 

Reinulf i Uverfa. Galfred Éalder ham „en Italiener“, der var ,, blandt vore, 

fordi han Funde Graft. 

2) Leo Marf. I. c 

3) Galfred, I. 8. Leo. Marf. I. c. Kedrenos, 6.755. Galfred er den enefte, der taler 

om JFlugten fra Mesfinaz Kedrenos udtrykfer fig næften fom om Harduins Mis— 

handling og Nordmannernes Frafald ej fandt Sted førend efter Tilbagefomften 

til Italien. Men det ev tydeligt nok, at det beftemte og nojagtige Sagn om det 

tilfnegne Paé og Overfarten fra Mesfina, fom Galfred meddeler, nødvendigvis 

maa være fandt, i det mindfte i Hovedfagen, medens man berimod ingenlunde 

tan fige, at Kedren ligefrem benegter at biin Scene fandt Sted paa Sicilien, 
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Den, men fjerneftert Hær, under 12 Anførere, bvoribfandt Neinulf og 

Thankreds-Sonnerne, fatte de fig forft ved Overrumpling i Befiddelfe af 

den fafte Stad Melfi, Apuliens Nogle (1040 eller 1041), og erobrede 

derpaa Venoſa, Aſceli og Lavello '). Deres Fremgang var faa meget 

ftorre, fom De græffe Befiodelfer formevdeljt den ficiltffe Krig vare Vlottede 

for Sropper *).  Dofianos ſkyndte fig fra Sicilien, for at befrie Italien 

fra disfe Nøvere, fom han faldte dem, og fom han med Lethed haabede 

at overvinde. Heri tog han Dog Fejl. Da ban, deels maaſkee af Overe 

mod, dels fordi ban maatte efterlade Tropper i Mesfina, itte angreb 

Nordmannerne med fin bele Styrfe, blev han flagen, forft (17 Marts) i Nær- 

heden af Melfi, ved Floden Olivento, fiden i et blodigt Slag ved Cannæ 

(4de Mai 1041), bvor ban felv var i fror Fare for at blive fangen. 

Der fortælles, at ogſaa en ftor Mænqde rusfiffe Hjelpetropper feulle 

være faldne i dette Slag. Dokianos forftirfede fig ved Tropper fra Sis 

cifien og Calabrien, men Da han atter vilde drage mod Nordmannerne, 

maatte ban afftan Kommandoen til den dueligere Exauguſtus Bojobannes, 

der imidlertid var udnævnt til hans Eftermand, og om hvem Det udtryk— 

feligt fige8, at han medbragte en Deel Bæringer og fremmede Fropper. 

Selv vendte Dofianos tilbage til Steilien, hvor han dog neppe fan have 

Holdt fig fænge, da vi, næfte Gang Mesſina omtales, atter finde det i 

Saracenernes Vold.  Crauguftus angreb Nordmannerne ved Monopolis, 

men blev aldeles flagen og fangen (3 Sept. 1041) 3). Levningerne af 

men fun udtryffer fig med noget tvetydig Korthed.  Derhos maa bet og 

nøje bemerkes, at Kedrenos omtaler disfe Begivenheder paa to Steder; at 

han paa bet førfte (S. 743) fun handler om Maniakes's Fængsling, Saraz 

cenerneg Opftand og Mesfinas JForfvar, og paa det andet om VBegivenheden 

med Harduin, umiddelbart efter en Fort Refapitulation af bet Foregaaende, 

Hvor han derimod taler om Siciliens Rømning. Da han nu dertil felv for- 

tæller, at Katafalon reddede Mesfina;z da hiin Fortælling om Pasfet netop 

faar nogen Betydning, for faa vidt det aabnede Nordmannerne Mesfinag 

Port; og da det ifølge det Foregaaende er fandjynligt, at Nordmannerne 

netop udgjorde en Deel af Befætningen: og da vi for øvrigt af andre Kil 

der, fe nedf., erfare at Dokian virkelig førte Befaling over Sropperne paa 

Gicilien, er det flart at Scenen med Harduin her fandt Sted, For øvrigt 

lader Sagamanden Galfred Maniafes være den, fom mishandler Harduin; 

ligefom vore Sagamænd gjøre han ham til den ftadige Unfører paa Toget. 

1) eo, Marf., S. 675.  Nordmannerne føulle paa disfe Tog gjennem FJtalien 
have funget Biferne om Moland og Olivier, fe Chronic, Milan. hos Grosley, 

Observ. sur IItalie, I. 118. 

2) Dette figes udtrykkelig af Guil. Appulus, I. 241. Pertz, Mon. hist. XI. 246. 

3) Beretningen herom gives, Hvad Fidsregningen angaar, ordentligt hos Lupus 
Protofpata (Muratori V. S. 42, 43), hvilken ogfaa her fornemmelig er 

fulgt, ifær den bedre og vidtløftigere Bariant:Koder. Da Kedrenos har Be: 

retningen om Krigen i Italien og Krigen paa Gicilien paa to Steder, fan 
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den græfte Hær maatte rømme det aabne Land og indeflutte fig i de fafte 
Etæder !). 

Imidlertid havde en farlig Opftand af de macedonifte Bulgarer fat 
Hoffet i Forfærdelfe De habde erobret Durazzo, vverfvømmet Græfen- 
fand, og truede Thesſalonika, Hvor Kejferen i den fenere Tid plejede at 
opbolde fig ved: St. Demetrius' Grav for at anraabe denne Helgen om 
at ſtaffe ham Helbredelſe. Nu flygtede han over Hals og Hoved til 
Conftantinopel; alle hans Koftbarbeder og Bagage, fom han havde ladet 
efter fig, - faldt ved Forræderi i Bulgarernes Hænder, og med 40000 
Mand belejrede de Thesſalonike *). Da Byen efter for Dages Forlob ej 

funde indtages ved Storm, befluttede de at udhungre den. Byens Inde 

byggere toge i Denne Nod deres Filflugt til deres Skytshelgen, Martyren 

St. Demetrius. En heel Nat forrettede de Bønner ved hans Gravfted, 

falvede fig med Det Veraf fremveldende Jordbeg, aabnede Portene vg gjorde; 

underſtottede af de faafaldte Megatbymers Legion, et faa pludfeligt Udfald 
mod de derpaa aldeles uforberedte Fiender, at de fuldfommen overvandt Dem. 

man, fom oven antydet, hos ham ej ret blive Élog paa Dofianos's Bevægelfer: det 

feer næften ud, fom om han ej Længer fÉulde have haft noget med Sicilien at beftille, 

ligefom og Mesfinas Forfvar under Katafalon alerede omtales firar efter 

Maniafes”s Bortfaldelfe i 1010, medens det bog fiden (S. 751) urigtigt heder, 

at Katakalon nys var hjemkommen efter fit heltemodige Forfvar af Mesfina, 

da Folkeoplobet mod Michael Kalafates føede i April 1042. Kedrenos lader 

Dofianos lide fine Nederlag førft ved Gannæ, fiden ved et Sted, faldet Horæ, 

og Bojohannes ved Monopolis; Guil. Appulus, der fynes at være vel under- 

rettet, taler og om Dofianos's to Nederlag, førft ved Floden Lebento (Lupus 

Pr. har flumen Beneventi), fiden ved Aufidus (der gaar forbi Gannaæz; Lu- 

pus nærner og kun Aufidus) derpaa om hans Afløsning ved Erauguftus og 

ilbagevenden til Sicilien, og endelig om Erauguftus's Nederlag „paa Sletz 

ten". (Per, Mon. XL, 5.247). Galfred, der endnu fremdeles fortæller i 

GSagaftiit, taler fun om to Slag, ved Olivetum-Flodeg (I. 9) og ved Monte 

pilofo (Slaget ved Gannæ, hvorfra Dokian flygtede til Montepilofo) hvor 

han lader, Dotkianos blive drædt (I. 10); han veed intet om Exauguſtus. 
Geo Marf. (Perg IX. 675) nævner Dofianos's to Slag, ved Olivento og 

Uufidus, og GErauguftus's ved Montepilofo.  VBari-Annalerne (Per Mon. 

V.) taler og om Dofianos's Unfomft og TIilbagegang til Sicilien, om Nez 

derlaget ved ,Dulidentis", og Erauguftus's ved Montepilsfo. — Galfred, 

faa -vel fom Aimé, har en underholdende men neppe paalidelig Fortælling 

om hvorledes Nordmannen Hugo Tudeboeuf føræemmede den Grætfer, Dofian 

før Slaget ved Melfi havde fendt for at underhandle, ved med et enefte Næ- 

veflag at flaa hans Heft bed til Jorden. Se Såiern i Annaler for nord. 

Oldk. og Hilt. 1944, S. 239. 

Græferne, figer Kedrenos, S. 726, havde Fun Brindiſi, Otranto, Jarent og 

Bari tilbage, medens Nordmannerne deelte Italien mellem fig fom deres 

Krigsbytte. Bari var dog allerede i Virkeligheden uafhængigt under Argy— 

ros, fe nedenfor. 

?) Kedrenoé, S, 745—748, 

på 
— 
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Man paaſtod, at Helgenen felv havde været i Spidſen for Ven græfte 
Hær, og nogle bulgariffe Fanger fvor paa, fortæller Kedrenog, at de 

foran den romerffe Fylling havde fivagtigt feet en Yngling til Heſt, fra 
Hvilken der udgik ID, føm fortærede de modſtagende Fiender. Femten tur 

fende Bulgarer faldt, De vvrige flygtede 1); mellem de bulgarifte Anforere 

udbrod der Splid: Den ene forraadte den anden og gif over til Kejferen, 

og faafedes ophørte Opftanden naſten af fig frlv (1041). Kejferen vejfte 

fiden over Thesſalonika til Bulgarien, fuldendte Undertvingelfen, og begav fig 

Derpaa tilbage til Conftantinopel, hvor hans Sygdom nu fik fandan Overe 

baand, at han døde endnu famme Aar (10de Decbr. 1041) 2). Kort før fin 

Dod havde han faaet Joe til at udnævne hans Syfterføn, der ligeledes hed 

Michael, til Cæfar; hun adopterede ham nu fom fin Søn, og ophøjede 

ham til Kejferværdigheden ved fin Side, Dog efter at han havde fvoret at han 

t alt ffulde adlyde hende. Michael, der af Folket fpotviis faldtes Kalafates, 

fordi hans Fader, Den forhen omtalte Flaade-Anfører Stephanos, havde 

været Skibskalfatrer, troede fig aldrig fan ſnart i fitfer Befiddelfe af Magten, 

førend han vifte Den ftørfte Utafnemmelighed mod fin Velgjørerinde. Ope 

bidfet af fin Farbroder Johannes, bvilfen hun havde relegeret, fod han 

Zoe en Nat bringe bort fra Paladfet, rage og fætte I et Klofter. Men 

Da han den følgende Dag [od Vette forfynde for Folket, angivende fom 

Grund at bun lagde onde Raad op mod ham, blev der et frygteligt 

Oplob. Med bøj Noft fordrede Foltet fin Moder Joe, fom de faldte 

hende, tilbage, De rafende Sværme ifede, bevæbnede med Stene, Stokke og 

Banke, førft til Sopbiakirfen, hvor Patriarden gjorde fælls Sag med 

dem, og bvor De hentede Zoes Syſter, Fheodora, der beflædteg med Pur- 

puret og udraabtes til Medkejferinde; fiden til Paladfet, hvor Den forfære 

dede Michael i Hart fod Ive hente tilbage og iføre den fejferlige Dragt, 

i Haab om at Dette ffulde berolige Gemytterne. Men da han felv vilde 

tale fil Folket og underrette Det berom, blev han bilfet med en Regn af 

Stene og Pile. Forvirret og modløs vilde han forft flygte til et Klofter; 

men da hans Benner opfordrede bam til at forfvare fig til det Yverite, 

fom det fømmede fig en Kejfer, tog han Mod til fig, og gif med de Bee 
pæbnede, ban i Haft funde faa famlet, ud mod Folfemasfen, der fra Hip— 

podromen, fra Excubita og Fjyfanifteriet angreb Paladfet 3). Der blev 

1) Kedrenos, S. 748. Dette fynes at have foregaaet lidt før Juni 1041, da 

der ſtrax efter omtales et Jordffjelv, fom fandt Sted den 10 Juni i dette Uar. 

2) Kedrenos, S. 749. 

3) Hippodromen eller Gircus laa nær ved Paladfet; Ereubita, hvarom der for- 

hen er talt, tivvagtens Kaferne, og Tzykaniſteriet eller Boldhufet ubdgjorde 

begge forffjellige Yderpartier af den vidtløftige Bygning. 

Munch. Det norffe Folks Hiftorie, J. III. 
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nu en beftig Kamp, Qvori ikke færre end 3000 ſtulle være faldne paa 

Folkets Side. Men omfider blev Dog Kejferens fan Forfvarere overmane 

dede af Mængden, der brød ind i Paladfet for at føge efter Kejferen, 

idet De plyndrede alt Det Guld og de Koftbarheder, der fandtes i Slate 

fammeret 1). Michael flygtede til et Klofter, bvor ban tog Munkfedragt, 
0 April 1042), og Zoe tiltraadte atter Negjeringen, fom hun nu efter 

Folkets Onſke deelte med Fhevdora. Da hun forefpurgte fig hos Sena— 

tet, hvad man ſkulde gjøre med Michael, forlangte Ulle at han enten ftulde 

dræbes eller blindes. Joe havde Medlidenhed med ham, men Theodora 

fendte Stadåpræfeften ben til Kloftret for at blinde ham. En Sværm af 

Folk fulgte efter. Midael tog fin Iilflugt til St. Jobannes den Dobers 

Helligdom, men den over Blodsudgydelſen raſende Folkehob ſtyrtede ind, 

greb ham, flæbte ham ved Fodderne hen til et Sted, kaldet Sigma, 

og udftat der hans Øjne (21 Upril 1042). Derpaa blev han velegeret 

til et andet Klofter. Hans Negjering havde fun varet i 4 Maaneder og 

5 Dage *). 
En af Zoes førte Regjeringshandlinger var, at hun atter fendte Georg 

Maniafes til Italien fom Overbefalingsmand. Efter nogles Sigende flat 

han alerede have været benaadet og affendt af Midael.  Nordmannerne 

havde nu udvalgt Argyro af Bari, en Søn eller Frænde af Melo, til Dee 

teg Hertug, hvorved de, fom man maa formode, fit et ftort Filbæng af 

Apuliens Beboere, iffe at tale om, at De Derved ogſaa fom å Befiddelfe 

af Bari, fom Argyro paa egen Haand havde erobret, medens Græferne 

vare beffjeftigede med Krigen paa Sicilien 3). Maniakes landede endnu i 

April ved Farent, eller fom det paa et andet Sted beder, ved Otranto, 

og drog under De frygteligfte Odelæggeljer førft til Monopolis (i Juni), 

derfra til Matera, hvor han fod to hundrede Bønder grufomt nedfable 4). 

1) Der ftaar: „indkomne i Paladfet ved at bryde Porten op plyndrete be alt 

det Guld, der var i SÉatfammeret, tilligemed de øvrige Sager, og fønderrev 

derhos Protofollerne over de offentlige Indtægter. (Kedrenos, GS. 752, 

Glyfaé, S. 318). Hos Kebren læfes her urigtigt oøåxtm i Stedet for sexpére. 

„Sekreton“ Ealdtes det Fejferlige Skatkammer, fe Ducange, Constantinopolis 

christiana II, 122. 

SKedrenos, S. 750—53. Jofr. Zonaras, S. 242—246. Glykas, I. e. 

Lupus Protoſpata, S. 42. Argyro ſynes nu omtrent at have indtaget 

ſamme Stilling fom de graſte Fyrſter af Neapel og Umalfi; be regnedes fom 

græffe Bafaller, medens de dog i VBirkeligheden vare uafhbængig. 

2 
— 

w 
— 

4: Lupus Protofpata, S. 42, og Guil. Appulus, der her aabenbart ere langt 

nøjagtigere end Kedrenos. Jvfr. Anon, Barens. hos Muratori V. S. 151. 

Det er her vel at merke, at Lupus og de bariffe Unnaler regne det bogfta- 

velige Inkarnations-Aar, nemlig fra September før Ghrifti Fødfel; Uaret 

1044 betegner f. Er. hos dem Tiden fra Sept. 1043 til Sept. 1044. 
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Imidlertid havde Joe, der ej funde (eve uden Egteſkab, tilbagefaldt fra 
Sandflygtighed den anſeede Conſtantin Monomados, udnævnt ham til 

Auguftus, og egtet bam (Llte Juni), hvorpaa ban ſtrax fronedes af Pa- 

triarden til Kejfer. Mellem Gonftantin og Georg Maniakes herffede der 

Uvenſkab fra tidligere Dage. Dette forøgedes ogfan derved, at Romanos 

Skleros, en Broder af Conjtantins hojt elffede Frille Skleræna, og fom 

Derfor nu med ect var ftegen til De højelte Værdigbeder, benyttede fig af 

Maniakes's Fraværelfe til at hevne gamle Fornærmelfer, berøvede ham 

meget af bans Gjendom, forførte hans Huſtru, og fik Monomados over» 

talt til at affætte ham fra bans VBefalingspoft. Paa denne vilde dog 

Maniafes iffe med det Gode give Slip, og Monomad (od Derfor aabne 

Underbandlinger med Argyro og Rordmannerne, Der nu belejvede Frani 
(Auquft 1042). Argyro, der foretraf Den rolige Befiddelfe af Bari un- 

der Kejferens Beſkyttelſe og Naade for en uſikker Uafbængighed, laante 

Kejferens Foreftillinger et villigt Øre, og fil Nordmannerne overtalte til 

at opbæve Belejringen, imod Løftet om en betydelig Pengefum. Denne 

overbragtes ogfan virkelig af Den til Maniakes's Gfterfølger udnævnte 

Pardos; men Maniakes fod Pardos opfnappe og grufomt dræbe, tog felv 
Pengene, og gjorde nu, fiolende paa Ddisfe Migdomme, aabenbar Opitand, 

idet han iførte fig Den fejferlige Dragt og antog Kejfertitel. Han uddeelte 

med rund Haand Gaver blandt Krigerne, og begav fig endog til Bari, 
for at overtale Argyro og Mordmannerne til at gjøre fælles Sag med 
ham. Dette lykkedes Dog ej, og em ny betydelig Pengefum, der anfom fra 

Gonjtantinopel, og denne Gang vigtigt modtoge8 af Urgyro, bidrog meget 
til at fifte bam Nordmannernes Hengivenhed (Ottober).  Forbitret drog 
Maniafes til Floden Faro, hvor han opflog fin Leje, men Nordmannerne 
forfulgte ba, og ban vovede ej at oppebie dem, men flygtede til Farent, 

fadende fin Lejr i Stikken. Nordmannerne plyndrede den og droge videre 
til Tarent, fom De belejrede, uden dog at funne indtage den ſterkt befeftede 
Stad. Imidlertid fandt Maniakes det dog raadeligſt at gaa til Otranto; 
men Da fan ogfaa her trueded af Argyro og den nys anfomne græffe Befaz 
fingsmand Theodorokanos, fatte ban med fine Krigere over til Epiros 2). Han 
maa Dog ber have faaet betydeligt Tillob, da vi erfare at Kejferen, beel for 
føræffet, fendte ham et Brev, hvori han tilbød ham og hans FJilhængere Une 
nefti og fore Udmerkelfer, hvis han fun vilde nedfægge Baabnene. Men 
Maniafes vilde intet herom høre, og Kejferen maatte Derfor fende en Hær 
imod ham. Det fom til et Slag, hvori Maniafes fejrede, og allerede blev 
han af alle fine Mænd lykonſket fom vis paa Kejfertronen, da han ftyr- 
tede ned af Heften, og opgav Aanden formedelſt et Landſeſtik, han i Sla— 

1) Dette ſtede i eller ſtrax efter Febr. 1043, fe Lupus Protof., Muratori V. 43. 
6* 
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get havde faaet. Hans Hoved bler fiden afbugget og bragt i Triumf til 

Conſtantinopel "). 

Bi have nu gjennemgaaet de Begivenheder inden det græffe Kejfer- 

dømmes Grændfer, hvori Harald Sigurdéfon maa antages at have taget 

mere eller mindre virkſom Deel. Det ov allerede ovenfor nævnt, at den 

Fremjtilling beraf, fom vore egne Sagaer give, er lidet nøjagtig, efterfom 

den betragter alle de Tog, bvort ban Deeltog, fom Epiſoder af Toget til 

Gicilien under Gyrqe eller Georg Maniakes, og derfor endog tildels ope 

regner Dem i en urigtig Orden. Hertil fommer ogfaa, at de, paa Saga» 

viis, og faaleded fom Det ej mindre er Tilfeldet hos Nordmannernes Sa— 

gaftrivere Dudo. og Galfred, fade deres Helt fpille en mere indgribende og 

fremragende Rolle end tilbørkigt. De Vers, fom bift og ber anføres af 

famtidige Skaldes Kvad, indeholde derimod, fom man tydeligt fan fee, al— 

deles. fandfærdige og paalidelige Beretninger, og havde man nu baft bine 

Kvad fuldftændigt, vilde inan Dert fundet de fikrefte Houvedmomenter for 

Beftrivelfen af Haralds Krigerbane i Levanten. Men nu ere Verfene felv 

aabenbart Deels urigtigt fortolfede af Saqaffriverne, deels [øsrevne af deres 

rette Orden og vilkaarligt omkaſtede, for at kunne pasſe med deres Fremſtilling 

og Ordning af Begivenhederne. At denne, ſaadan fom vi fjende Ven, in— 

genfunde ev den vette, eller den fom man antage at Haldor Snorrede 

føn bar fortalt paa Island og Harald felv godkjendt, men at den deri- 

mod er bleven fenere bearbejdet efter udenfandffe Kronifer, bvis Angivelſer 

iffe engang have været vigttge, indlyfer Dderaf, at den, bvav Fivdsane 

giveffer og Antydninger af de til den bygantinffe Kejferbiftorie hörende 

Fafta angaar, paa Det nøjefte flutter fig til og øjenfynligt vifer fig at 

pære paavirket af den Fremftilling, der forefindes i en omkring 1170 eller 

1180 af: Biffop Nomuald i Salerno uvdarbejdet Kronike 2). Denne Krø- 

nike : lader: Kejfer: Nomanos Argyro dø allerede 1031, og efterfølges af 

Midael, bvilfen den, ligeſom vore Sager, folder Katalaftus; den lader 

Michael Katallafte8 dø 1039 og efterfølges af em „Michael Etherarchis“ 3), 

pvilken Den igjen, gjørende tvende Michaeler af een, fader dDø 1040 og ef- 

terfølge8 af en „Michael Avcontopantbiu” 4), der endnu famme Aar dør 

3) Kedrenog, S. 757, jvfr. Lupus, Guil. Appulus og Anon. Bar. I, €. 

3) Optagen i Muratorié Ser. rer. tal. VII. B. Bi ville hermed ikke paa- 

- ftaa, at Romuald ej fan have udførevet en ældre Kilde, og at det netop 

føulde være Romualds Jert, ikke benne ældre Kilde, vore Sagaftrivere have 

benyttet. Vi mene fun, at den ert, der findes hos Momuald, lige meget, 

om forfattet af ham eller en anden, har været benyttet af Saga-Kompilatoren. 

») Dette Tilnavn ſtal vel betyde , Hæteriard”. 

9) Dette er aabenbart en Reminifcens af Midael Papbhlagos Titel Archon tu 

Pantheu, før fan blev Kejfer, fe ovenfor S. 62.. 
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og efterfølges af Conitantin Monomadus. Om alle visfe fem Kejfere 

tillegger den udtryffeligt, at de herffede ,fammen med Kejferinde Joe”. 

Bore Sagaer fade „Michael Katalaktus“ eller „Katalak“ allerede være Kej— 

fer ved Haralds Anfomft, og lade Harald dog opleve tre Keſſerſkifter. 

For begge Angivelfer ligger der en Erindring af Sandheden til Grund, da 

nemlig Michael var den Kejfer, under bvilten Harald tog Fjenefte fom Va- 

ring, og da han, anfommen til Conftantinopel allerede under Nomanos 
1032, opfevede faavel hans, fom begge Michaelernes Dod. Men Saga- 

føriveren, der med Romuald henførte Michael Katallaktes's Tronbeſtigelſe til 

1031, funde faaledes nævne ham fom regjerende allerede ved Haralds Une 

komſt, og dog fade denne opleve tre Kejferffifter, nemlig ved de tre fore» 

givne Michaelers Død. I et Par af vore Sagaer figes der udtryffeligt, 

at Zoe havde herffet fammen med 7 Kejfere. Herved figtes pjenfynligt til 

biint fem Gange gjentagne Fillæg af Romuad; thi naar man til disfe 

fem Kejjere lagde de tvende, Baſil og Conftantin, Zoes Farbroder og Fa— 

Der, under hvis fælles Negjering hun allerede havde naget De modnere 

Nav, fif man netop i Alt fyr. I en af vore Sagaer faldes Conftantin 

Monomachus „Munak“, i en anden  Monatus” '). Dette fvarer til Fore 

men „Monachus“, fom findes i en anden, yngre Krønite, der, for man af 

meget andet fan fee, paa Dette Sted netop bar benyttet Romuald eller 

hans Kilde 2). Heraf fees altfaa, at enkelte Haandſkrifter af Romuald eller 

hans Kilde maa have haft Formen „Monachus“, der igjen hos vore Sas 

gafteivere er bleven til  Munat". Imidlertid kunde ogſaa „Munak“ 

fimpelt hen være en Forvanffning af, Monomachus“, fom allerede var ble 

ven almindelig hos Væringerne felv. 

I den faaledes efter de romualdføe Ungivelfer fempede eller rettere fore 

panffede Fremftilling af Haralds Bedrifter ere vore Oldflrifter nogenledes 

overeensftemmende med binanden indbyrdes, hvad Ordenen af de egentlige 

Krigsbegivenbeder angaar. Disſe omtales nærten aldeles iffe hos Romuald, 

og man havde ber faaledes fun De ældre norſke og islandſke Beretninger, faa 

vel fom Ktvadene, at bolde fig til. Men juft fordi Kvadene fremmede med 

GSandheden og den vette Vidsregning, og derfor maatte afvige fra Romualds 

Krønife, bleve De utilbørligt tilfidefatte for Denne, Der betragtedes fom 

ufejlbar, og for at fempes derefter, underfaftedes De urigtige Fortolkninger. 

De vidtløftigere Kongefagaer lade, fom vi allerede ovenfor have anført, 

Harald begive fig fra Rusland til Conftantinopel over Sarland, Frantz 

fand og Langbardeland eller Ftalien, alene fordi Staden Illuge omtaler, 

1) Nemlig Munaé i Morfinffinna, Monafus i Fagrffinna. 

3) Remtig Albeik af Troisfontaines, fe Norſt Vidsførift, LIL. S. 150, 
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bvorledes han fæmpede mod Franferne, og Thjodolf, hvorledes han lan- 
dede i Longibardien, begge Dele under Vet firilift-italienfte Fog; i Apulien 
fade de ham Va flaffe fig Skibe og drage til Gonftantinopel, fordi Skalden 

Bolverk faaledes, fom oven anført, flidrer hans Filbagetomft til Conſtanti— 
nopel med eller vettere paa en prægtig Flaade. Ved Ankomſten til Con- 
ftantinopel fade de Michael Katalattus være Kejfer tilligemed Joe, af de 
ovenfor anførte Grunde; de lade Harald fitrar faa Fjenefte og drage paa 

Galejerne ud i Grakenlandshavet, under Unførfel af Gyrge, d. €. Maniac 
kes. Allerede paa dette Tog, der gjaldt Farvandene om Græfenlands Øer, 

fade be ham blive Bæringernes Anfører. Fil dette Tug henføre de vgfan 
et Par Beretninger, Hvilke, om der ligger noget fandt til Grund for dem, 

afene funne have fundet Sted paa det firilifte Tog, nemlig de, fom her ne 

Denfor (S. 92) meddele8 om Haralds Uenigbed med Gyrge, hvorledes ban 

overliftede ham, og hvorledes , Latinmændene" forlode Gyrge og forenede 

fig med Harald. Denne ftyrede, figes der, til Afrifa, bvilfet VBærine 

gerne falde Serfland, her vandt han 80 Borge, opholdt fig mange Aar, 
og vandt ſtore Satte, bvorefter ban drog med Hæren til Blaafand.  Hvor- 

fedes dette ffal forftaae8, nemlig hvorledes Sagabearbejderen har antaget 

det af Skadene nævnte Serfland for at være Afrika, i Stedet for Sy- 

rien og Babylonien, er ovenfor viift. Fra Blaaland, figes Ver videre, 

drog han atter tilbage til Gonftantinopel. Derpaa fortælles der, hvorledes 
Kejfer Michael faar et Krigsbudffab om at en ſtor Hedningebær er kom— 
men i hans Rige, og anretter ftore Ødelæggelfer.  Gyrge figer, at det nu 
er Tid at prøve Haralds og VBæringernes Dygtighed, faa meget mere fom 

mange havde den temmelig grundede Formodning om Den ſaakaldte Nord— 

brift, at han var en fongebaaren Mand, og faaledes var uberettiget til at 

gaa i græft Krigstjenefte.  Kejferen indvender herimov, at Harald i alle 

Fald var en dygtig og paalidelig Stridsmand, og at Væringerne vare 

hans bedfte Landværnsmænd; dog byder han Væringerne at drage imod 

Hedningerne, der deels ved deres Mængde, deels ogſaa ved deres jærne 

beflagne Stridsvogne vare yderſt farlige at binde an med. Harald ope 

muntrer dog fine Mænd til at gaa trøftigt i Faren, og vife Græterne 
hvad de due til: han paafafder Guds og fin Broder St. Olaf Biſtand, 

og lover at lade bygge og indvie en Kirke til hans Ave i Conjtantinopel, 
hvis han vil tomme dem til Hjelp. Det vifer fig ogfaa at denne Hjelp 

er virkſom, thi Hedningernes Vogne fraa faft, faa at de ej funne flyttes af 

Stedet, og den vifefte af Hedningerne8 Konger, men fom var blind, for- 

fynder, at ban Desuagtet feer en Mand ride paa en Hvid Heſt foran Vær 

ringernes Flof, og udbrede Forfærdelfe omkring fig. Derover blive Hed» 

ningerne ftræfflagne og flygte, Bæringerne ſejre, og Kirfen bliver fiden ope 

bygget, og efter fleve Bunfteligheder, Kejferen lagger å Vejen, indviet til 
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St. Olaf . Det feed ved førte Øjekaft, at den Begitenhed, der ligger til 

Grund for Sagaernes legendemæsfige Beretning, er det ovenfor omtalte 

Slag ved Ihesfalonife mod Bulgarerne, hvor ogſaa Græferne troede at 

fre en Helgen vide foran Hæren og udbrede Skrak vg Fordarvelſe i 

Hedningerne8 Rekker. Man maa flutte, at Legendefagnet allerede i eller 

under Slaget felv er opfommet, og at Græferne have henfort Vet til St. 

Demetrius, medens Bæringerne henforte det til deres Mationalbelgen, St. 

Olaf. — Derpaa tales om det egentlige Tog til Sicilien, bvor Gyrge og 

Harald atter, fom det figes, vare ude tilfammen, og hvor Den Uftale var 

gjort, at Der af hvert Skib føulde gives Kejferen 120 Merker, men at 

Krigerne felv ſkulde beholde hvad der vandtes over Dette Belob. Der 

meddeles dog ingen fulvftændig Beftrivelfe over Toget; Beretningen inde 

ftrænter fig til en temmelig vidtløftig Meddelelfe af nogle Krigspuds, hvor— 

ved Harald indtog flere Borge eller befeftede Steder, ligeſom Der et Par 

ange tales om Gyrges Modløshed og Mangel paa Foretagelfesaand, 

Beretningen ender med at Harald, efter at have deeltaget i 18 Slag, blis 

ver uenig med Gyrge om Byttet, for bvilfet denne vil befvige ham, og at 

Gyrge nu drager bjem tif Gonftantinopel, hvor ban føger at bagvafte 

Harald, medens venne derimod Drager umiddelbart fra Sicilien til Jor- 

fafaland med hele fin Hær, for at bode fine Synder mod Gud. Her fol- 

ger nu Den ovenfor berørte Fortælling, at bvor han fom i FJovfalaland, 

overgave alle Borge og Stæder fig frivifligt til ham, at han git til Jor— 

Dan og badede fig par VPilegrims Viis, at han ffjenfede vige Gaver, og 

1) De Hindringer, Kejferen lagde i Bejen for Kirfens Indvielſe m. m, fulle 

ifølge Harald Haardraades Saga, Gap. 7 have været følgende. Forſt for- 

byder han rent ud Jndvielfen. Harald lader da et Gilde berede i den 

Tanke, at man derved ffulde Funne omme til at indvie Kirfen, men Kejferen 

Iægger Forbud paa at fælge ham Brænde til Gildet. Da lader Harald tage gamle 

Skibsſkrog, TougverÉ og Balnedder, og bruge til at koge og ſtege ved, faa 

at Gildet lige fuldt fommer iftand. Ved Gildet beder han Biffoppen at ind- 

vie Kirfen: denne undføylder fig med fin Frygt for Kejferen. Harald gaar 

da felv til Kejferen, foreftiller ham hvor uretfærdigt det er at negte St. 

Olaf den Are, og faar endelig hans Samtykke, ja faar endog Kejferen felv 

til at fomme til Gildet, Nu bliver Kirfen indviet og forfynet med en ftor 
Klokfe, af hvilfen Kejferen dog fader Kolven udtage. Men St. Olaf aaben- 

barer fig for ham i Drømme og truer ham: han falder i en fvar Sygdom, 

faa at Zoe maa fpørge Harald om Raad: han raader nu til at give St. 

Olafs Klokke Kolven tilbage; det fører, og Kejferen helbredes. Hiint 

Sagn om Haralds Opfindfombhed til ar føaffe fig Brændemateriat fortælles 
ogfaa om Sigurd Jorfalafare: det forefommer tillige i AGventyret om For- 

tunat, og vifer fig faaledes fom en af de ftaaende Sagn fra Middelalderen. 

Det andet er aldeles legendarifk, tigefom felve Sagnet om Antedningen til 

Kirfens Opforelſe. 
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at han renfede Vejen til Jordan for Møvere. Derpaa, figes der, vendte 
han tilbage til Myklegaard 1). 

Snorre Sturlesjon fortæller i fin Beretning om Kongefagaerne om- 

trent Det famme, fun noget fortere, og udelader den belte Fortælling om 

Slaget mod Hedningerne, St Olafs Jertegn og Oprettelfen af Kirken 
i Gonjtantinopel, mabenbart fordi han, folgende en fenere Fremſtillings— 

maade af Den famme Legende, der aller forft forefindes i Einar Skulesſons 
Kvad, faldet Geifte, fom han omkring 1154 digtede om St. Olaf og hans 

Jertegn, indfører den med nogle Forandringer paa et ſenere Sted i fit 

Skrift, og fader den foregaa under Kvyrialar (d. e. Kejfer Alerios Kom— 

neno8) paa De ſaakaldte Peginavolde, d. e. Sletterne ved Floden Bikina i 

Bulgarien. Man feer her tydeligt, at den, Der i dette Stykke var Einar Sku— 

lesſons Hjemmelsmand, maa have været den norffe Lendermand Eindride unge, 

der juit ved bin Tid nys var fommen tilbage fra Gonftantinopel, og at han 

egentlig Dar haft et Slag for Øje, fom UAlerius's Son Kafv-Jobannes i 

Aaret 1122 feverede de faafaldte Skyther, altfan Vlakher eller Petfdeneger, 

og bvor Væringerne, efter De bysantinfte Forfatteres udtryffelige Vidnesbyrd, 

ved Deres Tapperhed faffede Kejferen Sejr >). Snorre taler heller ikke 

1) Morfinffinna og Flatøbogen; dette Stykke er aftrykt i Antiquités Russes, Il. 

GS. 19 flg.  Morfinffinna felv er føreven med en Haand fra Begyndelfen af 

det 13de Xarhundrede, og dens Bearbejdelie vifer fig i flere Henfeender at 

være ældre end GSnorre$ og de øvrige Kongefagaers, 

2) Snorre anfører det i Haakon Hervdebreds Gaga, Gap. 20. Hans For: 

tælling lyder i Korthed faaledes. ,,Da Kyrialar var Konge i Græfenland, 

drog han i Hærferd mod Blafmændene (d. e. Blakferne). Da han fom til 

Pegina-Bolden (Sletterne) mødte en hedenſt Konge ham med en uhyre Har; 

ban havde Heftfolf og ftore Bogne med Vigffard (Sfydeffaar), hvilfe Vogne 

om Nætterne brugtes til at banne en Bogndorg uden om Lejren. Hednin: 

gefongen var blind. Grakerne angrede Hedningerne, fom havde fat deres 

Fylfing foran Bognborgen, men bleve flagne tilbage med frort Tab. Kon: 

gen (Kejferen) lod nu JFranfer og Flæminger angribe dem, men med 

famme Udfald. Da han bebrejdede fine Mænd dette, bade de ham forføge 

Væringerne, fine VBiinbelge (Viindrankere). Kongen vilde nødig fpilde fine 

bedfte Mænd ved at fende dem, faa faa i Fallet, mod en faa for Har; men 

BVæringehøvdingen Thore Helfing fagde at han og hans Mænd gjerne frulde 

ftyrte fig i brændende Ild for at flaffe ham Fred. Kongen bad dem da 

gjøre et Lofte til fin Konge St. Dlaf for at faa Hjelp af ham: de lovede 

bøjtideligt at rejfe ham en Kirfe i Myklegaard paa deres Bekoſtning. Der: 

paa angreb de mobigt Hedningerne, ſtjont de felv Fun vare halvfemtehundrede 

Mand (540) fterte, og der var 60 Hedninger for een Bæring. Da de øv- 

rige Hedninger undredes over at en faa liden Flok vovede at angribe dem, 

fpurgte ben blinde Konge, hvo den majeftætiffe Mand var, fom reed foran 

dem paa en hvid Heft. Denne Mand Eunde de andre Hedninger ej fee, men 

der fom Mabdfel i deres Hær; de flygtede, deres Konge blev fangen og deres 

Lejr og Bognborg indtagen. I det følgende Gap. (21) fortæller Snorre om 

hvorledes det engang, da VBaæringerne vare ude i JFelten med Kyrialar, op- 
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om hvad Vej Harald tog til Conftantinopel, og fynes ſaaledes at for- 

udfætte at ban tog den fortefte og naturligfte.  GSnorre afviger ogſaa 

Dert fra den ovenfor anførte, vidtløftigere Beretning, at han vevd at for- 

tælle om Felttoget paa Sicilien flet iffe omtaler Gyrge, men fun Harald, 

og faaledes heller iffe nævner noget om den mellem Dem opftanede Tvift 

om Byttet; han lader derhos Harald iffe drage umidvelbart fra Sicilien 

dagedes paa en underbar Maade, at en af den, fvenfe af Fodfel, var i Be: 

fidbelfe af St. Olafs Sverd Hneite, og at Keſſeren, underrettet derom, lod 

det bringe til Bæringernes Olafskirke og forvare over dens Ulter. Her til: 

føjes: ,,/ Eindride unge hed en Lendermand i Norge paa Harald Gilles Søn- 

ners Tid: han var i Myflegaard, da disſe Begivenheder frede, og fortalte 

denne Hiftorie i Norge, faaledes fom Einar Skulesſon figer i fin Draapa 

om Olaf den hellige". Her fan man ej fee om dette Jillxg Fun vedfemmer 

den fidfte Hiftorie eller begge. Det vil for Reften let ſtjonnes, at Eindride, 

der forlod Gonftantinopel 1154, og dræbtes 1163, ikke kunde have oplevet 

Begivenheder fra Ulerivs Komnenos's Tid, men maa have opholdt fig der i 

Kalo:Johannes's (+ 1143) fidfte og Manuels førfte Regjeringstid, faa at alt 

faa Navnet , Kvrialar'' er urigtigt, eller brugt fom Fallesnavn for flere 

Komnener. I den biftoriffe Olaf den hellige Sagas Unhang ere ogfaa begge 

fegender, faaledes fom Gnorre fortæller dam, indtagne, men i en omvendt 

Orden (nemlig Legenden om Sverdet Gap. 230 og om Hedningeflaget Cap. 

250). Her tilføjes og af en BariantÉoder, hvad der favnes i de nu erifterende 

Hdffrr. af Snorre, at Kejferen [od Kirfen opbygge og indvie til St. Ma: 

via og St. Olaf, og at Bæringerne lagde meget Gods dertil. I det oven 

nævnte Digt „Geiſle“ fortalles fra v, 40 til 47 om Legenden med Sverdet; 

her anføres (v. 42) Gindride unge fom Hjemmelsémand, uden at det doy 

udtryffeligt ſiges, at han felv havde oplevet Begivenheden. Fra v. 49—53 

fortælles om Glaget paa Pekinavoldene, uden at Eindride omtales; der næv- 

nes heller iffe noget om Thore Helfing, faa at man altfaa fan fee, at der 

ved Siden af Einars Kvad maa have været en famtidig mundtlig Beretning, 

fom Snorre benyttede. Det ligger for vvrigt i Sagens Natur, at Begiven- 

heden med Sverdet, der egentlig er den, om hvem det udtrykfeligt heder, at 

Gindride oplevede den, maa være forefalden fenere end Hedningeflaget, da 

ben Kirke, der byggedes ifølge det hev givne Løfte, omtales fom allerede 

ftaaende eller forlængft færdig, da Sverdet bragtes did. Hedningeflaget fan 

altjaa gjerne være forefaldet længe før Eindrides Tid. Den Begivenhed 

fom Gindride eller Snorres Hjemmelsmand nærmeft maa have haft for 

je, fynes, fom oven anført, at være biint Slag mod de faafaldte Skyther 

1122 under Kalvjohannes, hvor det udtrykkeligt ſiges, at Fienden havde for: 

føandfet fig bag en VBognborg, men at Bæringerne paa hans VBefaling føn- 

derfloge Bogndorgen med deres Der, faa at Kejferen indtog Skythernes 

Lejr. Dog omtales ogfaa under Kejfer Alexios et Slag, han holdt med Pet— 

fdjenegerne 1083 ved Driftra, ej langt fra Bigina, hvor WVæringerne ud: 

merfede fig, hvilfet maaffee igjen Ean være forverlet med Kalojohannes's Slag, 

og faaledes have givet Anledning til at „Kyrialax“ er fommen ind i 

begge Sagn. Legenden om Glaget fortælles ellers fimpleft, uden Ungivelfe 

af Tid, Sted, Kejfer eller Bæringehøvding, i den legendariffe Olafsfaga, 

Gap. 105, i Breviar, Nidros. (Kangebek Scr. II. S. 551) og i Homilifoder 

Arnam. 619 qv.; denne Beretning, hvor der figes, at Kirken indviedes til 
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til Jorfalafand, men først vende tilbage til Gonftantinopel, hvor, fom Ber 

ftaar, ban og alle De Væringer, der fulgte ham, fode den af Kejferen mod— 

tagne Sold (målagull) blive tilbage. Det Udtog af Kongefagaerne, fom 

man med ftørft Sandfynlighed antager forfartet i Morge omkring 1225, 

mefder heller iffe noget om at Harald ſkulde have taget hiin Omvej til 

Gonitantinopel; det udelader ligeledes Beretningen om St. Olafs Jertegn 

mod Hedningerne, omtaler Harald alene, itte Gyrge, paa Sicilien, og la 

der Harald herfra vende tilbage til Conftantinopel, førend han drager til 
Jorfalaland; det fortæller enkelte af Krigs-Anekdoterne noget forftjelligt; 

men for MNeften fætter Det Haralds Krigsforetagender felv i famme Orden, 

fom de øvrige Kongefagaer ). Den yngre Bearbejdelfe af de vidtløftigere 

Kongefagaer ftemmer i det Hele taget, fornemmelig hvad Krigsbegivenhe- 

Dernes Orden angaar, med den ældre; fun lader ogſaa Denne Bearbejvdelfe 

Harald, og det endog i Følge med Gyrge, vende tilbage til Muytlegaard 
før Toget til Jerufalem. 

Kongefagaerne ere altfaa i det Hele taget enige i at omtale Haralds 

Krigsforetagender i følgende Drden: 1) Krydstoget i de græfte Farvande; 

2) den mangeaarige Krig i Serfland og Blaaland; 3) Slaget mod Hed- 

- ningerne og St. Olafs Jertegn; 4) Krigen paa Sicilien; 5) Toget til 

Palæftina. Det ſees heraf, at naar man undtager Slaget mod Hednin- 

gerne, der fættes ind paa et urigtigt Sted, og fom ogfar af enkelte udelades, 

famt Toget til Palæftina, der fættes ſidſt, i Stedet for at det ffulde nævnes 

ftrar efter Krigen i Serfland og Blaaland, er Ovdenen for pvrigt, naar 

„Serkland“ tages i Betydningen af Orienten”, ftemmende med den, Vi Ifølge 

de græffe Fortællinger fære at fjende fom den vette. Og bertil maa end 

videre bemerfes, at den norffe Munk Thjodrek, der krev fit Udtog af Den 

norffe Hiftorie allerede i fidfte Halvdeet af det 12te Aarhundrede, altfaa 

tidligere end, nogen af De ber nævnte Sngabearbejdelfer ere ſtrevyne, men 

fom dog, bvad man tydeligt nok af bans Verks VBeftaffenhed fan fre, 

fulgte ældre Sagabearbejdelfer, udtryffeligt anforer Haralds Vedrifter I 

følgende Orden: 1) i Rusland «er menes Dans tidligfte Fjenefte under 

Jaroflav); 2) i Wthiopien eller VBlaaland er udelades Det egentlige 

ÉSerkland”); 3) i Ferufalem; 4) paa Sicilien. Altſaa feer man, at de ældjte 

GSagaberetninger, eller De der fandtes i Stutningen af det 12te Marbundrede, 

virfelig omtalte Jerufalemsrejfen ſtrax efter Krigen i Blaaland (Egypten) 

St. Maria, fynes at være den ældfte, og fom maaſkee nærmeft ſtriver fig 

fra de i Thesfalonite deeltagende Bæringer. Dog juft fordi Harald ej her er 

nævnt, og fordi Sagnet fiden er flyttet langer ned i Jiden, bliver det tvivl: 

fomt om Harald virkelig har været med i bette Slag. 

1) Fagrftinna, Gap. 159 jvfr. Haralds Saga i Fornm. Sögur, Gap. II. 
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og før Krigen paa Sicilien ). Hiin Flytning af Jorfalarejfen til efter den 

fieitifte Krig maa folgelig være fenere Tiders Verk. 

Skaldene, Der alle ere famtidige med Harald, og af bvilfe maaftee 

endog flere have været med ham i Syden, meddele, fom vi allerede have 

feet Prove paa, yderft faa, men derimod meget nøjagtige og paalidelige Efter— 

retninger. Thjodolf, der fiden optræder fom hans Hirdffald, fortæller om 

Krigen i Serfland og Grobringen af de 80 Byer, om Ven Derefter føle 

gende Krig i Sicilien, Kampen med den afrifanffe Fyrſte, vg de 18 fulde 

ftændige Slag, Harald føulde have vundet; han nævner ligefedes om at 

han gjeftede Langobardernes Land eller Ftalien*). Bolbverk, hans Bro— 

der, taler om at Harald lod fig hverve og derefter hvert Uar var i Krig, 

om GSøflaget, og bvorkedes de døde Kroppe Dreve ind paa Siciliens Kvjt; 

om Haralds Sprejfe til Blaafand eller AEqypten 3. Illuge Bryndola— 

ſkald omtaler i almindelige Udtryk, at Harald underfaftede Micdacl de fyde 

fige Lande, og figter umisfjendeligt til bans Deeltagelfe I det italienſke 

Felttog, hvor ban figer, at han ofte før Dag forftyrrede Franfernes Fred 

ved Kvindens By (maaffee en eller anden af de italienføe Stæder, der 

endnu ftod under Zoe's Herredømme) Y. Kun Stuf omtaler Toget til 

Jorſalaland, Beſoget ved Jordan, og Rovernes Odelaggelſe 3). Ingen 

af Skaldene nætner et Od om Kampen ved Thesſalonike, uden for faa 

vidt Thjodolf ſkulde figte dertil, hvor han etfteds fader Harald  Bulga- 

rerne8 Brænder” 9). 

Bed Hjelp af vdisfe Oplysninger funne vi nu temmelig nøje følge 

Harald Skridt efter hans Tilbagekomſt fra det langvarige Ophold i Orien- 

fen og Pilegrimsrejfen til Ferufalem. — Han indtraadte Da, fom vi have 

feet, i Bæringernes Tal, og fedfagede Georg Maniakes, Nordmændenes 
Gyrge, til Italien og Sicilien.  Sandfynligviis er det fun bertil, Thjodolf 

figter, naar han fortæller at Harald beføgte Langobardernes Land. Vaa 

Dette Fog fre vi Harald optræde fom VBæringernes Anforer. Heraf fol 

ger iffe ligefrem, at ban var Afoluth, eller Dveranfører for det hele Væ- 

1) Thjodrek Muné, Gap. 23. Han figer ogfaa Fun Hierosolymam profectus 

est, hvorved maaffee en mindre Érigerff Ferd antydes. 

2) Harald Haardraabes Gaga, Gap. 5, Fagrftinna, Gap. 155, 156, Harald 

$Haardraades Saga, Gay. 3. 

8) Harald Haardraades Saga, Gap. 3, 5. 

4) Harald Haardraades Gaga, Gay. 3, 5, Fagrffinna, 155. Illuge var fand- 

fynligviié en Son af Thord, hvis Fader Thorbjørn i Brynjudal (hvoraf 

Benævnelfen , Bryndeler'') var Soffendebarn af den med Ghriftendommens 

Indforelſe paa Island (fe I, 2. S. 354) famtidige Geft Oddleifsføn. Landn. II 25. 

9) Harald Haardraades Saga, Gap. li, Snorre, Gap. 12. Fagrſk., Gap. 159. 

9) Harald Haardraades Saga, Gap. I, Snorre, Cap. 1. 
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ringekorps, GSandfynligviis var han fun Høvding for den Deel af Korpz 

fet, Dev faa i Felten, thi Akoluthen felv forlod neppe Conftantimopel eller 

Kejſerens Perfon. Alt, hvad vore Sagaer fortælle om hele dette Felttog, 
indſkronker fig næften ene til Anefdoter om Haralds Uenigbed med Gyrge, 

Hvorledes han overlifter ham, og hvorledes han ved Krigspuds bemegtiger 

fig nogle fafte Steder paa Sicilien. - Thi hvad der i Skaldekbadene vir- 

felig figter hertil, er, fom ovenfor viift, ved en Misforftaaelfe henført til 

Krigen i Serkland. Og felv Anefdoterne om Haralds Uenighed med 
Gyrge ere, fom vi have feet, ved en fignende Misforftaaelfe benførte til 

det forfte Krydstog. Disſe Unefdoter lyde i Korthed faaledes. Engang, 
Da Gyrge og Harald ſkulde opflaa Lejr for Natten mellem Sokyſten og 

nogle Sfove, fom VBæringerne forft, og floge deres Telte paa et hojt Sted, 

faa at Der for de øvrige fun var Num i et dybere liggende fugtigt Dal- 

føre. Da Gyrge fom, fordrede han at Væringerne ſkulde overlade Plad- 

fen til bam og bans Folk, men Harald vægrede fig, og fagde at Varin— 

gerne ej vare forpligtede til at flytte ned i Dalen under Græfernes Fodder. 

Gyrge var puaftoaelig, men Harald meente, at om Gyrge var Hovding 

over Græferne, var Dan fefv Høvding over Væringerne, og ſtod iffe under 

Befaling af nogen anden end Kejfeven og Kejferinden. Saa lange træte 

tede de herom, indtil man paa begge Sider gred til Vaaben, og Det var 

fommet til Kamp, bvis forftandige Mænd ej havde fagt fig imellem og 

meglet et Forlig, hvorved det beftemtes, at Det ved Lodkaſtning mellem 

Gyrge og Harald ſkulde afgjøres, hvo der ſkulde have Net til at flaa 

førit Lejr, vide eller vo, eller fægge til Havn førft, enten Græferne eller 

Væringerne.  Gyrge og Harald ftulde nu merfe hver fin Lod. Da Gyrge 

havde merket fin, bad Harald om at maatte fee paa den, for at funne 

merfe fin anderledes. - Gyrge vifte ham fin Lod, Harald merkede fin, og 

begge Lodder fajtedes i Gyrges Skjod, bvoraf Harald ffulde uddrage Den 
ene. Dette ſkede; boldende den udtagne Lod i Haanden, fagde ban: ,Dde 

fom eje denne Lod, ſkulde tjelde, vide, ro og fægge i Havn førft”. Derpaa 

efterfaa ban Loddens Merke, og faftede den i Havet, med De Ovd: dette ev 

vor £0d”. Da Gyrge fpurgte, bvorfor ban vj havde fadet ham fre Lod- 

den, bad Harald ham at fee paa Den anden, Der laa tilbage. Den bar 

Gyrges Merke, og ban maatte faaledes erklære fig for Den tabende, uden at 

ffjønne, at Harald med Flid havde merket den bortfaftede Lod paa famme 

Maade fom bans 1). Ut den floge Georg Maniafes paa en faa eenfoldig 

1) Den her fulgte Fremftilling er Flatebogens, da denne ellers femmer med den 

ældfte Sagabearbejdelfe, Morkinffinna, fom her har en Lakune; omtrent den 

famme Gremftilling findes og i Fagrffinna, Gap. 152. Snorre og Harald 

Haardraadeé Saga i Fornm. Sögur, Gap. 4 lade en tredje Mand brage 

Lodden, og Harald tage den fra ham for at tafte den i Søen, 
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Maade frulde have fadet fig overlifte, er nu viſtnok i Højefte Grad ufande 

fynligt, og Fortellingen maa derfor i fin nærværende Skikkelſe aldeles 

førfaftes fom opdigtet Men Opvdigtelfen fan dog maaftee være at tile 
førive Harald felv eller andre af hans bjemfomne Stalbrødre, vg det ufand- 

fynlige i Lodtaftningsbiftorien hindrer ikke Untagelfen af at der virkelig har 
fundet en Ivijt Sted mellem Græferne vg De overmodige Bæringer om 

Retten til at vælge Lejrplads. Ifølge det bysantinfte Hofs omftænvdelige 

Regler for flige Tilfelde tilkom det den faafaldte Megas Domeſtikos, eller 

øverfte Befalingsmand over Hæren, at vælge Lejrplads 1), og Maniakes, 

Der førte Vitel af Strategos Uutofrator * eller uafbænaig Feltberre, hvilke 

omtrent betegner det famme 3), var ſaaledes visfelig i Befiddelfe af denne 
Net. Men ber var juft Sporgsmaalet, bvor vidt Væringerne, der ftovde 

umiddelbart under Kejferen, vare forpligtede til at adlyde ham, eller, om 

de end i Slaget maatte lyftre bans Befalinger, hvor vidt de ellers behør 

vede at rette fig efter De græffe Etitette-Forffrifter. At Harald i Væe 

ringernes Navn protefterede derimod, og maaffee fil fin Vilje frem, ev 

iffe i mindfte Maade ufandfvnligt Der fortælles end videre, at naar 

Harald og VBæringerne fæmpede fammen med Gyrge, magede han Vet faa- 

fedes, at Væringerne fom til at ftaa hvor det gif mindft blodigt til, vg 

faaledes fparedes, medens Grakerne ej Leve fparede; naar han Perimod 

var med Bæringerne for fig felv, frred ban med ſaadan Juver, at det gjaldt 

enten at fejre eller dø. Følgen deraf, figes der, var at hvor Harald an- 

førte, Der vandtes Sejr, medens det Derimod gik mindre godt, bvor Gyrge 

førte Kommandoen: dette bebrejdede Græferne Gyrge, og fagde at det 

par bedre at Harald anførte hele Hæren. Gyrge undføyldte fig med at 

Væringerne ingen Hjelp vilde yde ham, og foreflog at de føulde forfade 

ham, og ſtride for fig felv. Harald ftilte fig da fra ham med Værin- 

gerne og alle Latinmændene, medens Gyrge beholdt Græferne for fig: og 

nu vifte det fig bvem der var den Dygtigfte, tbi Harald vandt altid baade 

Sejr og Gods, men Gyrge ingen af Delene, faa at han tilfivft vendte tile 

Bage til Mytlegaard med fine Folk, paa De unge nær, der foretrak at flutte 

fig til Haralds Skare *). Denne Fortælling, der ligeſom den foregaaende 

itfe efter Sagaerne ev at benføre til noget Tog tidligere end den ficilifte 

Krig, men derimod retteft bør antages at grande fig paa Væringefagn fra 
Denne, og ligeledes bærer tydelige Præg af Overvrivelfe og Udſmykning, 

1) Kodinos Gap. 16 (S. 117). 

?) Kedrenos, S. 753. 

3) Gretſers og Goars Anmerkninger til Kodinoö, Gap. 2, S. 188, (Bonn: 

udg. S. 177). 

4) Snorre, Gap. 4, Harald Haardraades Saqa, Gap. 4, Fagrſk., Cap. 155, 154. 
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idet den i fig felv fun fremdeles antyder VBæringerneg Misfornøjelfe med 

Maniafe8 og Uvillighed til at lyſtre hans Kommando, er ifær merkelig, 

fordi den udtrykfeligt vidner om Det Benffab og Sammenbold, der fandt 

Sted mellem Bæringerne og Mordmannerne. Det er nemlig allerede oven- 

for omtalt, hvorledes Det iffe fan være andre end dDisfe, fom Sagaerne forftaa 

ved De faafaldte  Latinmænd”, og om end ingen Beviditbed om National— 

flægtftab og fælles Nedftammelje havde fnyttet Nordmanner og Bæringer 

fammen, maatte de I det mindfte have fælkes FInteresfe med Henfyn til 

Byttets Deling. Thi hvad Denne angaar, have vi allerede feet, hvor meget 

Nordmannerne havde at befvære fig over, medens ligeledes vore Sagabe- 

retninger udtrykkeligt omtale, at Der berffede Uenighed derom mellem Harald 

og Gyrge. - Der er fun den Forffjel, Der viftnok er grundet paa Sands 

bed, at Harald iffe, fom MNordmannerne, gif Glip af hvad han fordrede, 

men paa Den anden Side helter ikke gjurde fælles Sag med dem, da 

De faldt fra og bleve Græfernes Fiender. De egentlige Krigsbegiven- 

beder paa Sicilien lyde efter Den gldſte Sangabearbejdelfe faaledes: Da 

Nordbrikt (D. €. Harald) vg Gyrge fom til Sirilien — der ær et fort 

Rige med mange Storborge —, flygtede alle for dem til Borgene, bag 

bvis Mure de trorde fig fifve. Harald og Gyrge begyndte nu at belrjre 

en paa Folk og Koftbarbeder rig Borg, men længe forgjæves. Da fagde 

Gyrge: , bvorfor fulle vi 1ffe heller tage Vet mindre, naar vi ej kunde fan 

det mere” fad os heller prove vor Lyfte langs Kviterne, tbi denne Borg 

er uindtagelig”. Harald fvarer: fun feent vil Afgiften til Kejfren (120 

Mark af hvert Stib) fomme ind, derfom vi ffulle ranfage alle Skarene; 

bvad giver I mig, hvis jeg faar vundet Borgen?” ,Hvad forlanger du”, 
fpurgte Gyrge. „Ret til forlods at udvælge tvende Koftbarbeder af Byt— 

tet”, fvarede Harald. Gyrge vedtog Betingelfen, og Sagen blev vidnesfaft 

afgjort. Nu var Stedet ſaaledes beftaffent, at en Aa randt i et Ddybt 

Flodleje tæt forbi Borgen. Did gif Harald nu med fine Mænd, faa at 

man ej funde fee dem fra Borgen. De maalte Borgens Grundvold, for at 

vide, hvor Dybt de føulde grave for at komme under den; derpan fattes 20 

Mand tif at grave, 20 til at fluffe afvejen, og 20 til at fafte af Mulden 

ned i Aaen. Fra Borgen funde man ej fre, Hvad De toge fig for, og 

De vedbleve nu at grave, indtil De fom faa langt ind, fom beftemt. Da 

fagde Harald, at de nu ftulde grave opad, da han antog at de maatte 

være fomne ind under et eller andet Huus i Borgen; men førend de grov 

fig frem, ftulde alle være fuldt udruftede og færdige til Kamp. Dette 

ftede, alle væbnæde og ruftede fig, paa de faa nær, fom grov. Saa klogt 

bavde Harald ftellet til, at de fom op i en Steenhall i Borgen, hvor der 

fun var faa Folk. Harald bød fine Mænd bryde frem med faa megen 

Larm og Skraal fom muligt. Det flede, og da de Folk, Der vare inde i 
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Hallen, faa. de mørke Hjelme fomme op af Jorden og børte deres Krins- 

raab, bleve de forfærdede, ifær Da Det var noget mørkt, fan at man ej ty- 

deligt funde fee hvad der var paa Færde. - De fiyrtede førigende ud paa 

Gaden, og fagde at Djævle vare komne op af Jorden og vilde dræbe dem. 

Forfærdelfe udbredte fig til den øvrige Befætning, og De, Der fatte fig til 

Modværge, bleve drabte; andre bade om Skganſel og underkaſtede fig. 

GSaaledes faldt Borgen i VBæringernes Hænder, og disſe toge alt det 

Bytte, de vilde. Harald fagde nu til Gyrge: „vi funne fare langt, førend 

vi faa faa meget Gods, fom i denne ene Borg, bvilfen I vilde forlade; 

derfor vil jeg allerede nu vælge De tre Kvftbarheder efter Den fluttede Afe 

tale”. „Viſtnok“, fagde Gyrge, ,bave vi faaet ftort Bytte, men jeg tænkte 

at du ej ffulde vælge førend bjemme i Myklegaard, hvilket var merit pase 

fende. Harald meente, at han havde gjort fig vel fortjent til det forlangte 

Valg, da Borgen uden hans Medvirfning vilde bave ftaaet uerobret, og 
henſtod Sagen til de andre Høvdinger. Disſe gave ham Medhold. 

Gyrge fagde, at da De nu havde vundet faa ftort Bytte, burde De firar 
rejfe bjem. Men Harald fagde at han endnu itfe havde Lyſt til at betale 

de 120 Merker af bvert Stib, førend han havde famlet fig mere Gods. 

Heri famtytfede den øvrige Hær, og rofte meget bans Dygtighed. Gyrge 

maatte Derfor give efter, og De begyndte nu at belejre en anden Borg. 

Men denne var endnu ftørre og vanjfkeligere at indtage end Den foregaaende. 

Gyrge fagde at de, overmodige over Den ſidſt vundne Sejr, prøvede et 

Arbejde fom var over deres Kræfter, og at De gjorde bedſt i at Drage 
andenfteds hen. Harald, fom merfede at Gyrge vilde bort, fvarede: Det 

er fandt nof, at Denne Borg ej fan indtages ved famme Lift fom den 

forrige, men jeg tror Dog nok at vi flulle fan Bugt med den, naar 

vi fun give lidt Iid; du fan imidlertid gjerne Drage bort, om du VIL, 

men jeg vil blive ber, da mine Folk onſke at erhverve mere Gods“. „Jeg 

trør Dog neppe”, fagde Gyrge, ,at du ber vil funne finde paa noget Naad”. 

„Det fommer an paa”, fagde Harald. Gyrge forblev ogfaa, Da han Dog nødig 

vilde Drage bort med faa fidet Bytte, føm det, han hidtil havde faaet.  Tæt 

ved Borgen var der fagre og jevne Sletter, hvorpaa der flod en Deel fmutte 

blomftrende Træer, og dannede en liden Skov. De Smaafugle, Der havde 

deres Nede i Borgen under Fagene, plejede om Dagen at flyve ud til Ddisfe 

Treer for at flaffe fig Føde. Borgens Mand tankte fig nok faa fire bag 
Deres ſterke Mure, og udæffede endog haanligt Harald og hans Mænd til at 

fomme og tage Deres rige Skatte, Men Harald fod nogle af fine Mænd 

tage Jordbeg, Der fandtes i Mærheden, og ælte det til Lim; dette lod 

ban befefte paa bine Sræer, og fik derved fanget en heel Deel af Smaa- 

fuglene. Fil disfe (od han nu faftbinde Spaaner af brændbart Eræ, med 

Vor og Svovel, og fætte Ild derpaa. Da Fuglene nu fløj til deres Re— 
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der i Borgen, antændtes Fagene, faa at det tilfidft blev ſtor Ildebrand. 
Paa famme Iid lod Harald fine Mænd gjøre et bvaft Angret. VBorgens 

Folk, der baade havde Ilden og Fienden at fæmpe med, tabte efter en 

fort Tids Forløb Modet, og opgave Borgen, hvor Harald og bans 

Mænd nu bjalp til at ſlukke. Her fit de endnu ftørre Bytte, og Gyrge 
meente nu at De havde faaet nok, og at Det var paa Tide at vejfe bjem. 

Harald vilde dog endnit forføge Lykken med en tredie Borg, trods Gyrges 

Betænteligbeder. Mange af Gyrges Mænd bifaldt ogſaa Harald Beſlut— 

ning. — Denne gjorde endnu Den famme VBetingelfe, fom før, og alle 

famtyffede deri. „Nu frulle vi", figer Harald, ,anftille Lege, fom det oftere 

feer ved langvarige Belejringer. Et Telt af god Perl med gyldne Fløje 

ftal rejſes noget affides fra de pvrige. Til dette Felt ſkal Daglig fem 

eller fer Mænd gaa og forblive derinde en Stund, og ſtedſe anftille fig 

meget bedrøvede, naar De gaa ud. Hvis I da, fom Det altid hænder, 

fomme til at tale med Borgens Folk, og disfe vimeligvits ſporge, hvorfor 

J ere faa nedflagne, eller hvad det ſmukke Felt er til, da fulle I fige, 

at jeg ligger ſyg derinde. Saaledes ſkal det gan hen en Uge, va frulle I 

anftille eder endnu mere bedrovede, og foregive at jeg er DØD.  Derpaa 

ftulle I bede om Tilladelſe til at begrave mit Lig ved en af Borgens 

Kirfer, og love, at der med Liget ſkal fomme rige Gaver, baade i Guld 

og andre Koftbarheder. Jeg ev vis paa, at De ej negte Det, thi de flefte 

ere pengegtiffe. Naar dette er tilftaaet, flulle I bede om at 60 Mand 

maa fedfage Liget ind i Borgen. - Dette ville de nu neppe tillade, men 

faa ftulle I bede om at 12 Mand maa fomme md, og forfikre, at det 

ingenfteds er Skik og Brug at færre end tolv Mand ledfage en Fyrſtes 

gig. Da vil Fillavdelfen ej blive negtet. I ſtulle have em Kifte uden 

Laag til mit Lig, men brede et prægtigt Klade af Pill over. Fire fulle 

bære Kiften paa fine Stuldre, tvende fulle gan foran med Bannere, neme 

fig Halldor Snorresføn og Ulf Ufpafsføn, men Hæren felv ſkal være fuldt 

bevæbnet og trænge fig fammen udenfor Porten, og naar I fomme midt 

i Porten, fulle I flippe Kiften ned af eders Arler; da flal jeg fee til 

at fomme ud faa fort jeg fan". Alt dette flede, fom Harald havde fors 

ordnet det. Da bans Død var meldt, og hans Mænd havde fremfat 

Anmodningen om at Liget maatte begraves ved en af Byens Kirker, vare 

dens Gejjtlige altfor begjærlige efter de tilbudne rige Gaver, til at de ſtulde 

negte det; enbver bød fin Kirke frem, og Det blev beftemt, at tolv Mand 

ftulde følge Liget ind i Byen. Da dette fom, modtoge De Gejftlige Det 

med en prægtig Procesfion, i deres fulde Strud. Væringerne bare Liget, 

fom Harald havde foreffrevet, og De fom fulgte, havde alle Sørgedragt, 

nemlig Rapper og fide Hatte, men under disſe havde de Hjelme og Bryne 

jer. I Porten fod Bærerne fom om de fnublede, faa at Kijten gled ned, 
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og blev ftanende tver3 oter Borgeledet. Og i famme Øjeblif føraldede 

Ludren ved. Porten, Den hele Hær ilede til og trængte fig ind; Harald 

felv, Der havde været med at bære den tomme Kifte, drog Sverdet, alle 

hans Mænd fulgte hans Exempel, gjorde et voldſomt Angreb paa de Om— 

ftaaende, der tildels vare ubevæbnede, og nedfabledes. Alle de 12, der 

havde ledfaget Kiften, bleve noget faarede. Halldor fit et Saar i An— 

figtet. Der fortælles, at Da Harald bød Halldor at bære Banneret læn- 

ger frem i Porten, fvarede denne: „en Hare er god nok til at bære Merz 

fet for dig, du frygtfomme!" Harald ſkal Dertil have fvaret: „ſtore Ord, 

Halldor; men ogfar vel kampet“. Der fortælles tillige, at Harald felv 

fangede den Jarl, der raadede for Borgen, og fratog ham hans ypperlige 

Sverd, fem han felv fiden bar, at han dDerpaa bod Jarlen Liv og Nige, 

og at Jarlen modtog Det, Da Harald betroede ham at han var en konge— 

baaren Mand. Men alt det Gods, der fandtes i Borgen, tog Harald til 

fig. Han vandt ogſaa mange andre Steder i famme Land for Den græfte 

Kejfer. Og da man nu ffulde drage hjem til Myklegaard, fordrede han 

at vælge De fre Koftbarbeder, men Gyrge negtede ham Det, og ſagde, at 

aft ſkulde bringes til Kejferen. Harald paaftod at han bavde gjort fig vel 

fortjent til at fan Dem, og fagde at han iffe med det Gode vilde opgive 

fin Net. Derfor friltes De ad i Uvenftut; Gyrge drog bjem til Mykle— 

gaard og føgte ber at foærte Harald, men Harald drog til Jorſale— 

fand '). 

Omtrent paa denne Maade fortæller ogſaa den fortefte, og, ſom Det 

fader, i Norge felv forfattede, Sagabearbejdelſe disſe Begivenbeder, fun 

udefader den Hiftorien om den Borg, Der ervbredes ved Hjelp af Ven un- 

derjordiffe Gang, og hvor der er Tale om Krigspudfet med den forftilte 

Begravelfe, nævnes der heller itfe noget om Legene. Hertil kommer, at 

Gyrges Iilftedeværelfe og Ordverlinger med Harald aldeles fortiganes, 

Dog fun, fom det fynes, for Kortheds Skyld. Snorre Sturlasjon, Der 

øjenfynlig baade bar benyttet De vidtløftigere Kongefaqaer og det nysnævnte 

Uddrag, bar Dog ogſaa, fom man maa formode, baft færftilte Kilder, 

fom vi nu favne. — Han begynder med Fortællingen om den Borg, der 

indtoges ved Hjelp af Fuglene og de brændende Spaaner; ligeſom Udtoget 

figer han ber, at de flefte Hufe i Borgen vare tærfede med Ror. Derpaa 

følger Hiftorien om dDen underjordifte Gang. Derefter fortælles om Le- 

gene, men anderledes end ovenfor, thi her anvendes Ddisfe Lege fyr ut 

1) Flatobogen og Morkinffinna, fe Antiquités Russes II. G.35—46 De andre 

vidtløftigere Bearbejdelfer af Kongefagaerne femme omtrent med bisfe, Eun 

nævne de intet om Legene, fe Harald Haardraades Saga i Fornm. Sögur, 

Gap. 8—10. 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. L. III. rå 



98 Magnué ben gode. 

færflilt Krigspuds ved em Borg, forfkjellig fra Ven, der indtoge8 ved den 

forftilte Begravelfe. - Væringerne, figes der, boldt efter Haralds Befaling 

Lege paa Sletten udenfor Borgen, ganffe vaabenløfe, fom om de vilde 

fpotte Forfvarerhe. Da Dette havde vedvaret en Stund, vilde ogſaa disſe 

vife deres Foragt, og gif uden Vaaben op paa VBoldene, medens de fode 

Portene ftaa dabne. Da Bæringerne faa Dette, gif De en Dag til Legen 
med Vaaben og Hjelme fljulte under deres Kapper og Hatte, og da de 
havde leget en Stund og merkede at Borgmændene ingen Fare væntede, 

ifede de pludfeligt ind av Porten, hvor der nu blev en baard Kamp, men 

hvor Harald og bang Mænd firar fom de førft indtrængende til Hjelp. 

Disfe, Hvoriblandt Halldor Snorresføn og Ulf Uſpaksſon, fyntes at Hjele 

pen fom noget vel feent, tbi De vare allerede blevne faarede, og flere af 

dem dræbte. - Da nu Haralds Merfesmand faldt, og ban bad Haldør 

tage Banneret i hans Sted, føal Halldor i fin Hidfigbed bave givet det 
oven anførte, uoverlagte Svar, og det føal ligeledes, fom Snorre figer, 

være ved Denne Lejlighed, at ban fit pint Saur i Anfigtet, der, fom 
det udtryffeligt tilføjes, fiden Iydede ham alle hans Dage. Endelig for- 

tælles der om den fjerde Borg, der indtoges ved den forftilte Begravelfe 1). 

Snorre verd altfaa at fortælle om fire Borge og fire Krigspuds, medens 

De vidtløftigere Kongefagaer fun- fjende tre, og Udtoget fun to. Det er dog 

iffe ufandfynligt at Krigspudfet med Legene, Yvortit han ogſaa henfører 

Halvor Snorresſons Saar og Ordterling med Harald, alene ſtyldes 

et Forfog af ham felv paa at forbedre og berigtige Den aldſte Sagabe- 

arbejdelfes Fremftilling af Krigspudfet med Begravelfen, hvor ogfaa Legene 

omtales, uden Dog at ftaa Å nogen nødvendig Forbindelfe med Begravelfen 

felv, hvorfor De ogfaa ere udefadte faa vel i UDdtoget, fom i Den yngre 

Sagabearbejdelſe. 
Hvad nu overhobed alle disſe Anekdoter eller Fortællinger angaar, 

da indehbolde de neppe anden biftoriff Sandhed, end at Harald og VBærine 

gerne vare med ved FJndtagelfen af de Stader, der erobredes under Ma— 

niakes's Felttog paa GSicilien, at de udmerfede fig meget, og at blandt 

andre Halldor Snorresfon ved Stormningen af em faadan By fik et Saar 

i Anfigtet, hvoraf ban fiden bar et Dybt Ur faa længe ban fevede. Thi 

De fortalte Krigspuds ere fun ftaaende Anefdoter eller Vikingefagn, der 

endog fynes fra umindelige Tider at have tilhørt de nordiſke Nationers 

Sagnkreds, efterfom nogle af dem tillægges andre Helte, baade før og efter 

Haralds Tid, men fom dog alle enten ere Nordboer, eller udiede deres 

Herfomft fra Norden, eller gribe ind i den nordmannifte Hiftorie.  Krigs- 

pudfet med Fuglene tilægge de rusfifte Unnaler Storfyrftinden Olga eller 

1) Snorre, Harald Haardraades Saga, Cap. 6—10, 
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Helga, der paa den Maade indtog Drevljernes Hovedftad 9461). Saxo 

fortæller det famme om to gamle danffe Konger, nemlig Hadding og Fride 

feif 2). Den engelfte Forfatter Girald fader den foregivne norføe eller 

nordiffe Vifing Gurmund, der af enkelte udgives før den famme fom Den 

iffe mindre myſtiſke Hafting, betjene fig af vet famme Puds ved Indta- 

gelfen af Cirenceſter England 5). Det ev allerede tidligere viijt, hvor— 

fedes Krigspudfet med den forftilte Begravelfe af de nordmannifte Forfat- 

tere fillægges Den nys nævnte Hafting, der paa Den Maade flulde have 

indtaget Luna i Italien). Men det tilkægges endog Nobert Viskard, 

Den yngre Broder af de famme Thankreds-Sonner, Der I Forening med 

Harald fæmpede under Maniafes 5); det gjentages om Hertug Nobert af 

Apulien omtrent et AUarbundrede fenere 6); og endnu omtrent hundrede 

Aar Derefter tillegges det Den af en nordmannift Moder fødte og over 

de nordmannifføe Befiddelfer i Italien berftende Kejfer Frederif d. den 7). 

Saro fortæller det Derimod to Gange om den danffe Konge Frode den 

fjte 8). Hvad der end mere templer dette Sagn fom et Vifingefagn, ev 

den Omftændighed, at den ældfte Sagabearbejdelfe og Udtoget, man kunde 

nælten fige uforvarende, bruger Udtryfket „Vikinger“ om Harald og hans 

Mænd *). Hvad der fortæles om den underjordiffe Mine, fom Harald 

fod grave, ev iffe noget egentligt Krigspuds, men et i ældre Tider, før 

Krudtets Opfindelfe oftere anvendt, og allerede i Nomernes Krigsbiftorie 

omtalt Middel ved Belejvinger 29); det fan derfor, om Det end har været 

forføgt under Den fieilianfte Krig, eller om det endog har været foreflaget 

af Harald, dog iffe betvagtes fom opfundet af ham, eller fom et Vidnes- 

byrd om hans overlegne Klogffab. Men da Sagaen fremjtiler det fom 

faadant, fan man beller iffe tillægge denne Anekdot mere biftoriff Verd 

end De ovrige. Derimod forholder det fig viſtnok aldeles rigtigt med at 

Halldor Snorresſon fit hint Saar i Anfigtet. Det ev allerede berørt, og 

1) Ge Schlozers „Neſtor“ V. 46. Neſtor, trad. par Paris I. S. 78. 

?) Saro, I. B. S. 41, IV. 8. S. 180. 
3) Giraldus Cambr. Topogr. Hibern. Gap. 38—40, Gambens Udg., S. 748, 

fe ovenfor I. B. S. 429, 

4) Se ovenfor I. B. S. 428. 

5) Guil, Appulus, II, v. 338 fla.5 Per6, Mon. hist. Germ, XI. 260. 

%) Otto af Freifing, Hos Muratori, VI. 668. 

7) Matthæus Paris ed. Watts, S. 488. 

8) GSaro, Il, 8. S. 66, 79. 

%) Morfinffinna og Flatøbogen, fe Antiquités Russes, II. S. 44. Fagrſtinna, 
Gap. 158. 

10) Gaaledes anvendtes det f. Ex. af Camillus, ved Indtagelfen af Veji, fe 
Livius, V. 20. 

— 
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vil nedenfor nærmere blive omtalt, hvorledes Halldor Snorresføn, hjem— 

kommen til fin Fædreneø Island, plejede paa Thingene vidtloftigt at for- 

tælle Beretningen om Harald Siqurdsføns Bedrifter, og ban bar da vift 

iffe undladt at vife fit Arr, og melde far vel om Anledningen til at ban 

fit det, fom om den Ovdverling, han ved famme Lejligbed havde med 

Harald. Sagnet berom bar vift ogfar vedligeholdt fig ti hans GL og 

Det er vel at merfe, at Snorre Sturlasføns Ofdemoder var Halldor Snor— 

resføns Datterdatter I). 

Bi erfare altfaa fun heraf, at Harald og Væringerne deeltoge i Er— 

obringen af de 13 Stæder, fom Georg Maniakes, ifølge De græffe Kile 

der, ffal have erobret paa Sicilien. Dette er ogfoa en ligefrem Folge af, 

at ban var med paa Toget, Hvorom der, fom vi have feet, ikke ev mindfte 

FIvivl. Hvor vidt ban ellers bandlede faa felvjtændigt, fom vore Sagaer 

antyde, eller bvor vidt Det endog fornemmelig føvides bans eller Værin= 

gerne Fortjenefte, at nogle af bine Stæder bleve indtagne, ev mere end 

tvivffomt. Det er Sagaffrivernes Viis, at gjøre fin Helt til Howdpere 

fonen i de føildrede Begivenbeder. Paa famme Maade lader de norde 

manniftæitalienfte Hertugers Sagaffriver, Galfred, Nordmannerne og Dee 

res Anførere Thankreds-Sonnerne  fpille Hovedrollen i denne felvfamme 

Krig. Han fader Viljam af Hauteville gjøre Udflaget ved Syrafus og 
fenere ved Montepilofo, og fader Nordmannerne alene vinde Den afgjo— 

rende Sejr ved Fraina, medens Græferne fun nøje fig med at plyndre 

Lejren 3). Men da vi nu tillige erfare, at Væringerne og Latinnændene eller 

Nordmannerne holdt fig fammen, vg at der i begge Korps berftrde Mis— 

fornsjelfe med Maniakes's Egennyttighed, er det i og for fig ikke ufande 

fynligt, at Nordmannerne og Væringerne i Forening bave udfort flere Bez 

drifter å Denne Krig paa egen Haand, ligefom man fan være forvisjer om, 

at deres Tapperhed og Krigsfærdighed maa have bidraget betydeligt til 

Græfernes Sejrvindinger. 
Det forholder fig, fom vi have feet, virkelig faaledes, at Maniakes 

forlod Sicilien, og rejfte hjem til Conftantinopel, forend VBæringerne, men 

han rejſte bjem fom Fange, bagvaffet af Stepbanos, ikke fom Befalingse 

mand. Hvor [ænge Harald og Væringerne ere blevne tilbage pan Sicie 
— — — — — 

1) Ge Landn., I. 23. Sturlungaſaga, II, 2. (1 B. S. 49). Halldors Datter 

Thorkatla var Moder til Thorgils Gudlaugsdatter, der egtede Gils Snor— 

resſon, og med ham havde Sønnen Thord, Fader til Hvamm:Sturla, Fader 

til Snorre Sturlasføn, 

?) Galfred Malaterra, I. 7. 10. Det er ovenfor I. B. S. 665—671 viift, 

hvorledes Dudo paa famme Maade tuder Gange-Rolf fpille Hovedrollen i 

Foretagender, hvorved han umiskjendeligt Fun har indtaget en underordnet 

Stilling, 
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fien, ev vanffeligt atfige. Ut de efter al Sandfynlighed deeltoge tilligemed 

Nordmannerne i Mesfinas tapre Forfvar under Katakalon, ev ovenfor an- 

tydet fom fandfynligt. I det mindfte ffulde man formode at VBæringerne 

bave været med, Derltaget i Udfaldet, og fanart Broderparten af Det vige 

Bytte )). Men pvis man ffal antage at den Afdeling af Væringerne, ved 

bvilfen Harald tjente, deeltog i Slaget ved Fbesfalonife 1041, bvilfet De 

udforligere Kongeſagaers Beretning om St. Olafs Jertegn i Hedninge- 

flaget og Senævnelfen „Bulgarernes Brænder" *) i et Vers af Ibjodolf, 

virfelig giver Anledning til at tro, Da maa den i Mellemtiden mellem Mai 

1040 og Mai 1041 vare bleven faldet tilbage - Urimeligt ev det juſt 

iffe, at de ere blevne tilbagetaldte formedelſt den farlige bulgarifte Krig; 

det fan ogſaa tænfes  muligt, at Væringerne, forbitvede paa Græferne 

ligeſom Nordmannerne, toge Anledning af disſes Bortgang til at fille fig 

fra Hæren og vende tilbage til Græfenfand, paa egen Haand. Men paa 

den anden Side figes der udtrykkeligt af italienfte Chroniſter, at baade 

Rusfer og VBæringer i den græfte Hær faldt i de Slag, der fra Marts 

til September 1041 bofdtes mellem Græferne og Nordmannerne 3). - Harz 

2) Hvad der gjør Nordmannernes Deeltagelfe i dette Slag uvisfere, end Vær 

ringerneg, er den Ufifferhed, fom herffer med Henfyn til den vette Tid, da 

Kampen ved Mesfina forefaldt, Det er alerede ovenfor viift, hvorledes 

Kedren omtaler den allerede under 1010, medens det dog fiden heder, at 

Katafalon nys var hjemfommen og bragte Efterretningen om fin heldige 

Kamp ved Mesfina, da Oprøret mod Midael Kalafates udbrød den 19 

April 1042, Nu er det unegteligt Kedrens SHE ftundom at omtale en 

NRatfe af fammenhørende Begivenheder under det Uar, hvor de førft nævnes, 

uagtet de foregit under flere, og for den Sags Skyld Funde viftnot Kampen 

ved Mesfina gjerne henføres til 1042. Men han figer derhos, at den fore 

faldt paa en Pintfedag, og da Pintfen 1042 indtraf den 30te Mai, altfaa 

fenere end Oprøret mod Midjael, er det tydeligt nok, at hin Kamp i alle 

Fald ej har Eunnet finde Sted fenere end ved Pintfetid 1041, altfaa næften 

et heelt Uar før Oprøret, og at Kedrens Udfagn om Katafalons Ankomſt 

med Gftteretningen om Kampen i det højefte Fun fan være at tage bogfta- 

veligt med Henfyn til AnÉomftens Nylighed, medens Efterretningen felv under 

alle Omftændigheder mindft maa have været et Aar gammel. Og da kan 

den ogfaa ligefaa gjerne have været to Aar gammelt. Der bliver faaledes 

GSpørgsmaal, om Kampen ved Mrsfina forefaldt i 1040 eller 1041. Fore 

faldt den i 1041, altfaa ved Pintjetid, Funde Nordmannerne ej være med, 

da de allerede før Paaffe fejvede ved Melfi (17 Marts). Ut Graferne 

endnu ikke havde tabt Mesfina i September 1041, ſees deraf at det udtryk— 

Eeligt figes hos Lupus og i Bari-Annalerne, at Dofianos da vendte tilbage 

til Sicilten, ligefom man ingenfteds faar Beffed om, naar Mesfina tadtes. 

Men Mesfinas Forfvar maa jo dog have fundet Sted tidligere. Det rime— 

ligfte ev derfor at henføre det til 1040. 

2) Harald Haardraades Saga, Gap. 1, Snorre, Cap. 1. 

3) Lupus Protofpata, (Muratori V. 43) omtaler Rusfer fom faldne ved Oli— 

vento; Bari:Annalerne (Pers, V. 53) havde ved Olivento 9 Canna. 



102 Magnus den gode. 

ald habde under befe Krigen å Orienten været med blandt de vusfifke 

Hjelpetropper. Det ffal nedenfor vifes, at Harald, uagtet han var Vær 

ring, dog underholdt faa nøje Førbindelfer med Nusferne, at ban af Græ- 

ferne upaatvivleligt bar været anfeet fom en Rusſer. Og fommer nu hertil, 

at hans Deeltagelfe i Hedningeflaget ifte omtales, og fom det ſynes, med 

Blid forbigaars af Snorre, medens derimod Skaldene udteyfkelig nævne 

at ban fired mod Franferne, uden dog at fige at han overvandt dem , 

bliver Det Dog nok det rvettefte at antage, at ban deeltog i Det ubeldige 

Felttog i Italien, medens derimod den hos Kejferen tilbageblevne Væringe- 

Afdeling fæmpede ved Thesſalonike, og opfevede eller vettere trøede at ope 

feve biint FJertegn, fom de tillagde St. Olaf, Grætferne derimod St. De- 

.metrius. Da vore Sagabearbejdere fun tænkte fig een Væringe-Ufdeling, 

og Harald fom dens ftadige Anfører, maatte De ogfaa fade ham deeltage 

i biint Slag, faa meget mere fom Harald var den frelfende Helgens Halv- 
broder. 

Haralds og bans Afdelings Filbagerejfe til Græfenland henføres der- 

for vetteft til Tiden firar efter Nederlaget ved Monopolis eller Montez 

pilvfo i September 1041, da Græferne, ferjagne fra det fafte Land, 

maatte Drage fig tilbage til deres faa fajte Stader, og Væringerne faa- 

ledes iffe egentlig havde noget fynderligt mere at beftille i Italien. De 

funde endda Deeltage, og have vift ogfaa Deeltaget I det Fog, Kejfer Mi- 

chael fort før fin Død foretog til Bulgarernes Land, for ganſke at undere 

fafte fig det. Og faaledeg var Der lige fuldt AUnfedning for Harald til at 

funne kaldes  Bulgarernes Brænder”. 

Paa alle disfe Krigstog, lige fra 1032 til 1041, vandt Harald me= 

get Bytte, og erbvervede Derved ftore Nigdomme. Navnlig ſkal han bave 

pundet en Mængde Guld og Sølv tilligemed flere andre Kujftbarheder un- 

der fit fleeraarige Opphold i Serfland *). Oy bvis han, bvad der ifolge 

det oven anførte er fandfynligt, var med i Udfaldet fra Mesfina og Plynd— 

tingen af Abulafars Lejr, havde han ogſaa Anledning til at faa et vigeligt 

Maal af alt det Guld og Sølv, de Perler og Adelftene, fom Katafatons 

Mænd bemægtigede fig og Deelte mellem lig i Skjeppevris. Alt det Bytte, 

Harald faaledes vandt, og fom han itte netop bebøvede til fit og fine 

Mands Underhold, fendte han ved panlidelige Bud i Forvaring til Kong 

1) I det oven anførte Vers af Jlluge (Harald Haardraades Saga, Gap. 3) 

ftaar ber at han ofte „for Dag forftyrrede Frankernes Fred" ved , Kvin- 

dens By". Her figtes maaſtee nærmeft til Udfald foretagne fra en af 

de befæftede, Joe tilhørende Byer, hvori Grækerne efter dereg Nederlag havde 

indefluttet fig. Det er faa meget fandfynligere, fom Jillagget , for Dag" fys 

nes at tyde paa tilfigtede Overrumplinger. 

3) Harald Haardraades Saga Cap. 8, Snorre Gap. 5, Fagrſt. Gap. 156. 
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Faroflav i Rusland. - Dette vifer noffom, bvor nøje Harald under hele 

fit Ophold blandt Græferne vedligeboldt Forbindelfen med Faroflav, og 

Det beftyrfer den ovenfor fremfatte Formodning, at Harald, uagtet ban gik 

ind i VBæringeforpfet, dog fremdeles af Græferne betragtedes fom en for- 

nem Nusjer, mod bhvilfen de maaſkee Derfor ogſaa vare faa meget mere 

mistæntelige. 
En fort id maa Harald nu bave tilbragt roligt i Conftantinopel, 

hvor han oplevede Kejfer Michael Kalafates's Fronbeftigelfe2). Ut han 

ogfaa tog virffom Deel i Uvoligbederne under De blodige Dage, den 19ve, 

2006 og 21de April 1042, da Michael Kalnfates blev affat og blindet, fan ikke 

betbibles. Vore Sagaer, og hvad mere er, de famtidige Skalde, nævne endog 

Harald udtryffeligt fom Den, Der felv blindede Kejſeren. Saaledes figer 

Thjodolf Arnorsfon;  Hærførernes Kuer (Harald) lod ftiffe Øjnene ud 

af Hvvedet par Fyrſten; Det figer jeg til bans Ros“ *); og paa et andet 

Sted: „den vældige Kriger lod ftifke begge Ojnene ud paa Stolfongen 

(Kejferen): Da var Der Kamp og Uroligbed; Eydernes Herre QD. e. Harz 

afd) gav Fvrften et bæsligt Merfe, og Grækernes Konge foor meget ilde”. 

En anden Skald, ved Navn Iborarin Skeggesſon, figer: „Fyrſten (Har- 

afd) vandt endnu mere Guld, men Græfenlands Konge gif fteenblind af 

fit baarde Saar 3). Men deri afvige Sagaerne aldeles fra de græfke 

Beretninger, at De nævne Monomados, D. e. Conftantin Monomad, Mi— 
daels Efterfolger og Ives fidfte Mand, fom den Kejfer, Harald blindede. 

Dette er en aabenbar Fejl, thi Monomacd blev iffe blindet. Men da Sa- 

gaerne tillige fortælle Anledningen til, at Harald blindede bam, faa fore 

ffjelligt fra Bysantinerne Beretning om Warfagen til Micduels Fald, 

at Det Det neppe engang fynes fom om Sagamændene bave tænkt paa 

denne, «maa man antage, at de oprindelig have haft en Begivenbed, der 

indtraf under Monomad og ſtod i Forbindelfe med Haralds Flugt, for 

Øje, men at fenere Sagabearbejdere, ved at finde Øjne-Udftifningen omtalt 

af Sfaldene, ved en Misforftaaelfe henførte Den til Monomad, og fatte 

Den i Forbindelfe med biin Begivenbed. Hvorledes det gif til ved Michael 

Kalafates'8 Affættelfe og Mishandling, er ovenfor berettet. Et beftigt 

Folfeoplub bragte ham til at flygte til et Klofter; Da Fheodora Dagen 

3) De vidtløftigere Sagaer meddele ogſaa em aldeles fabelagtig Hiftorie om, 

hvorledes han helbredede en Bæring, Erlends, Kone for Galffab. Harald 

Haardraades Saga Cap. 6, Flatøbogen. Hvis der ligger nogen Sandhed 

til Grund for denne Beretning, maa Begivenheden have fundet Sted i 

den her nævnte Mellemtid, 

2) Gfålda, Cap, 64. 

3) Harald Haardraades Saga Cap. 14, Snorre Gap. 14, Fagrſt. Gap. 162. 
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efter fendte Stadspræfekten til Klofteret for at Minde ham, fulgte den hele 

Folkehob med, flæbte Miback frem, og uditaf hans Ojne. At Harald 

og Bæringerne baade have fluttet fig til Zoes Forfvarere den fores 

gaaende Dag, da Kampen rafede omkring Paladfet, og navnlig ved Excu— 

bita, hvor VBæringerne havde Deres Kvarter; at De Dagen efter have 

været med til Klofteret, og at Harald maaffee med egen Haand har 

blindet ham, er i og for fig beel fandfynligt. Skalden Thorarin figer i 

det oven anførte Berg, at Harald ved denne Lejlighed vandt endnu mere 

Guld end før. Dertil havde han juſt den aller bedfte Anledning, da Fol- 
femasfen den 20de April ftormede Paladfet vg plyndrede Skatkammerets 

Nigdomme Uf disfe har Harald faaledes viſtnok faaet en betydelig Deck. 

Det ev ovenfor nævnt, at Georg Maniakes ſtrax efter Michaels 

Død, eller maaſkee endogfaa for, atter blev fendt fom Overbefalingsmand 

til Italien, og at ban tillige blandt andre Hjelpetropper ſtal have mede 

bragt Væringer. At Harald har været med blandt disſes Fal, fan 

iffe ligefrem benegtes, men fandfynligt ev Det iffe. Nogen Sandhed mag 

Døg ligge til Grund for Sagaernes eenftemmige Beretning om bans Ue— 

nighed med Gyrge, og under faadanne Omftændigheder bar Harald neppe 

atter villet fiille fig under bang Kommando. Desuden fynes Vet næften, 

fom om Maniakes allerede havde tiltraadt Nejfen til Italien, forend Mi— 

dael Kalafates blev affat og blindet; men Da Dette flede, var Harald, fom 

vi fee, I Gonftantinopel. Den Kamp mod Franferne eller Nordmannerne, 

hvorom Illuge Sfald taler, fan, fom ovenfor vilft, have fundert Sted un- 

der Dofianos og Grauguftus 1041. Overhoved fee vi af Sagaerne, at 

Serkland og Sicilien, ifte Italien, var Hovedffuepladfen for Haralds Ber 

drifter. - Det fynes desuden, fom om Harald, buis ban pavde værer med 

i Italien 1042 og 1043, vilde have være beffjeftiget Der faa længe, at 

han neppe funde bave Deeltaget i De Begivenbeder, der ftode i Den nærmefte 

Forbindelfe med bans endelige Bortrejfe fra Conftantinopel, og hvorom 

der nu ſkal blive handlet )). 

I fang Tid havde der nu herſket Fred og venffabelig Forftaaclfe 

mellem Græferne og Rusferne:  Græfte Kjøbmænd havde uhindret beføgt 

Nusland, og rusfifte Conftantinopel, under Jagttagelfen af de ovenfor om- 
talte Former. Rusſiſke Hjelpetropper tjente i Den græfte Har, og havde, 

fom vi have feet, fvmpet baade I Serfland og Jtalien. Men i Sommeren 

1043 opfom der hændelfesvis et Slagsmaal mellem nogle Grækere og 

2) Det var førft i Februar eller Marts 1043, at Maniakes ifølge de italienffe Anna— 

ler forlob Nedre-Italien og gik over til Epirus, Der tales heller ikke nogen- 

fteds om, at Bæringerne feulde have gjort fælles Sung med Maniakes, da 

han gjorde Opror. Altſaa maa de VBæringer, han havde med, have været 

blevne tilbage I Italien. 
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Rusſere i Conftantinopel, hvorved en fornem Musfer blev dræbt. Da 

Jaroſlab fif dette at vide, befluttede ban til Hevn at paaføre Græferne 

Krig, og gjorde ftore Udruftninger, idet han iffe alene opbød alle dem, ban 

tunde faa af fine eqne Underfatter, men og, fom det udnykfeligt ftaar, 

ftaffede fig et iffe faa vinge Untal fra de Mationer, Der beboede Oceanets 

nordlige Øer, med andre Ovd, fra de nordifte Lande. En Hær af 100000 

Mand føal faaledes være bleven famlet, over hvilken han fatte fin 23aarige 

Søn Vladimir til Anfører, og bod ham i Spidfen for den at Drage ned 

ad Dnepr paa de fædvanlige Smaabaade, hvoraf Rusſerne betjente Vig, og 

angribe Gonftantinopel. Da Kejferen fit dette at hore, fendre han Ge- 

fandter til Vladimir for at bede ham om at nedlegge Vaabnene, vg love 

fuldftændig Grytatning før Den Stade, Nusferne maatte have lidt, naar 

ban fun iffe for en faadan Ubetvdeligheds Skyld vilde bryde den allerede 

i en faa lang Warræfte beftaaende Fred. Men Vladimir lod Gefandterne 
baanligt bortjage, og afſlog overmodigt etbvert Fredstilbud. Da maare 

Kejferen i Haft wdrufte fig til Kampen faa godt ban kunde. Forſt og 

fremft gav ban Befaling til at fængfle alle de vusfifte Kjøbmænd, der paa 

den Tid opholdt fig i Conftantinopel, faa vel fom alle de tilftedeværende 

rusſiſke Hjelpetropper, og at fordele Dem til Bevogtning rundt om i Stat- 

holderſkaberne, for at bindre dem fra at vætfe nogen Urolighed inden Riget. 

Derpaa Drog ban med de Skibe, han i Haſt funde udrufte og bemande, 

og ledfaget af en iffe ubØydelig Nytterbær fangs Stranden, ud mod Rus— 

ferne, fom ban traf ved Pharos ved det nordlige Indlob til Bofporos. Her 

vilde i Føritningen ingen af Parterne begynde Angrebet. Da Dagen faa- 

fedes gif ben og Aftenen nærmede fig, fornyede Kejferen fine Fredstilbud, 

men Vladimir afvifte dem atter baanligt, idet han tilfvjede, at han ej 

vilde nedlægge VBaabnene, uden at Kejferen udbetalte tre Pund Guld til 

bver eneffe Mand i hans Har. Da dette var cn Umulighed, befluttede 

Kejferen at begynde Ungrebet, Han bød Magiftren Bafil Theodorofanos, 

Der tidligere havde været brugt mod Maniakes i Italien, at vo ud mod 

Nusferne med tre Triremer og forføge om ban funde fotfe dem ud af 

Deres fafte Stilling i Havnen. Baſil roede lige ind i den fiendtlige Flaade, 

opbrændte tre af deres Fartøjer med græft Ild, borede tre i Sank vg 

bemægtigede fig ret. Nu nærmede ogfaa Kejſeren fig med den bele pvrige 

Flaade, og Nusferne, fom faa, bvilfen Øvelæggelfe alene tre Frivemer 

havre funnet anvette, vovede ikke at oppebie de øvrige, men toge Flugten, 

og faa uforfigtigt, at de ftødte paa Klipper og Skjær, hvorved en Mængde 

af deres fmaa Fartøjer gif til Grunde, ifær da der ogſaag rejſte fig 

en heftig Storm. Endog Vladimirs eget Fartoj blev knuuſt, og han 
vilde være omfommen, faa vel fom bans Vojvod Vyfdata, bvis iffe en 

af bans Mænd, ved Navn Johan Fvorimitfd, bavde veddet Dem. De, 
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fom fom i Land, bleve angrebne og Dræbte af Nytterhbæren. Efter Graz 

kernes Beretning fulle 15000, efter Nusfernes egen 6000 rusſiſke Lig 

have været fundne ved Stranden. Efter denne Sejr vendte Kejferen tile 

bage til Conftantinopel, eftertadende Flaaden tilligemed en Deel Fropper 

før at pasfe paa, at de af Rusferne, der havde reddet fig, ej ſtulde fomme 

i Land. Rusſerne trakt fig nulænger tilbage, forfulgte af 24 græfte Stibe, 

men bisfe vovede fig for langt fra Den øvrige Flaade, og Vladimir, fom 

bemerfede deres ringe Antal, angreb dem uvæntet, indefluttede dem vg tile 

føjede dem et fuldftændigt Nederlag, idet Befætningen paa elleve af dem 

blev nedhuggen, fire bleve tagne og de øvrige fnuftes mod Klipperne. - Der- 

paa drog Vladimir bjem til Vands. En Del af Rusferne foretraf, under 

Anførfel af Vyſchata, at tage Vejen til Lands, men disfe bleve angrebne 

ved Varna af Katafalon, fom flog dem aldeles, fangede 800, hvoriblandt 

Vyſchata felv, og fendte dem i Lænker til Gonftantinopel, hvor Øjnene 

bleve udftufne paa mange af dem. Forſt tre Aar efter, Da Freden flute 

tedeg, blev Vyſchata loskjobt og fendt tilbage til Rusland 1). 

En Begivenhed fom denne maatte nødvendigvis gribe betydeligt ind i 

Haralds Stilling og Skjebne ved det byantinfte Hof. Han var fommen 

Did fra Rusland og tildels fom Nusfer. - Han havde den bele Tid une 

derholdt Forbindelje med Jaroflav, havde fendt ham fine erbvervede Rig— 

domme til Opbevaring, og var endog faa godt fom forlovet med hans 

Datter. - Han maa under Ddisfe Omftændigbøer ogſaa have plejet nøje 

Omgang med de Rusjer, der opholdt fig i Conftantinopel, og overboved 

af Grakerne mere have været betragtet fom en Nusfer, end fom en Nord— 

mand, om de ellers gjorde nogen Forffjel mellem Rusſer og De øvrige 

Nordboer, og iffe fnarere anfaa dem fom et enefte Foll, Den Sfjebne, 

der overgif De rusfiffe Kjøbmænd og Hjelpetropper, Der ved Krigens Ude 

brud befandt ſig i Conftantinopel, nemlig at blive fængflede fom mistæntte, 

fan derfor heller iffe ban have undgaaet, om han endog fremdeles hørte 

til Væringeforpfet.  Ia den maatte vel faa meget visfere ramme ban, fom 

Græfene neppe funne have været ganføe blinde for den Forbindelfe, hvori 

ban ſtod med den vusfifte Konge: i det mindſte maa de have merket, at 

ban nød ftor Anſeelſe blandt alle de Rusſer, Der vidfte hvor bøjt ban flod 

anffreven ved FJaroflavs Hof. Vi erfare ogſaa af vore egne Sagaer, at 

Harald virkelig blev fængflet, og optraadte fom Kejferens, ja endog fom 

Væringerneg, aabenbare Fiende. Men deres Beretning om Aarſagen og 

— — 

1) Kedrenos, S. 788 flg. Jofr. Neſtors rusfiffe Annaler ved 6551 (Septbr. 

1042 til Septbr. 1043). Glykas (S. 319) lader, hojſt urigtigt, Kejſerens 

Slag med Rusſerne foregaa paa ſelve Forum i Gonftantinopel, fordi han har 

læft Kedrens Qåpp fom opp. 
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Anfedningen dertil indeholder intet om den vusfiffe Krig; derimod tales 

der om Kjærligbevdsbiftorier og Hof-Intriger, Der paadrage Harald Kej- 

feren8 Brede og forvolde hans Fængfling. Er nu end meget beraf vjen- 

fynlig upaalideligt eller endog fabelagtigt, faa vifer det Dog, ut Der foru— 

den den vusfifte Forbindelfe vgfaa var andre Omftænvdigbeder, Der fatte 

Harald paa en fiendtlig Fod med Kejferhboffet. Den hele Beretning herom 

fyder i den ældfte og udførligfte Vearbejdelfe af Kongefagaerne faaledes. 

Da Gyrge var vendt tilbage til Sicilien efter Den Uenighed, Der var 

opftaaet mellem han og Harald om Byttet, bagvaffede han Denne meget 

for Kejferen, fom om han vilde drage alt Byttet til fig alene uden at unde 

Kejferen det mindfte, læggende til, at om Denne hans Egennytte og UEr- 

gjerrighed flulde fan Fremgang, vilde han fnart gjore Forføg paa at føde 

Kejferen felv fra Fronen. Der fige8 og, at Kejferinde Zoe føulde have 

bagvaſket ham meget hos Kejferen, foregivende at han fogte at forføre 

hendes  Syjfterdatter Maria, hvilket fortjente den bhaardefte Straf: Den 

rette Aarſag ſkulde dog være at hun felv vilde have ham, men at han 

forfmaaede bende. Da Harald fom tilbage fra FJerufalem, vifte Flere 

ham Had og Uvind, førft og fremft Gyrge og Kejferinden; Dderhos ogſaa 

mange andre. — Ofte havde han Sammenfomfter med Maria, fom han 

virfelig havde bejlet til, men iffe funet, fordi Joe felv vilde have ham. 

(Engang havde de et faadant Stevnemøde i et Kammer, Der var bygget 

ud over Søen, fom gif derunder. Det blev fortalt Kejferen, fom ftrar be- 

gav fig Derhen, for at overraffe Harald, men Maria mertede det tidsnok 

til at funne flippe Harald ned gjennem en Lem i Gulvet, faa at Kejjeren 

iffe fandt ham der, og troede at man havde fagt ban en Ufandhed. Der— 

næft foregav man at Harald var upaalidelig I fit Bagtbold, og Gyrge 

bad Kejferen at prøve Det ved at fende en Flok bevæbnede Mænd mod 

Vagten; men Harald var paa fin Poft og lod den hele Flof dræbe, faa 

at Kejferen fyntes at ban alene havde Sfam og Skade af Gyrges Raad. 

Nu begyndte Joe atter at vife fig badefuld mod Harald, deels fordi han 

iffe havde udredet til Kejferen det Guld, der tilfom ham, deels forme— 

Delft hans Forhold til Maria. Det fom endelig dertil, at Zoe og Kejfer 

„Munak“, fom ban faldes, lode Harald tilligemed hans Stalbrødre Hall- 

Dor Snorresfon og Ulf Ufpaksføn fafte i Fængfel. Paa Vejen til Fænge 

flet aabenbarede den hellige Olaf fig for Harald, og paa det Sted er Der 

nu, beder det, opført et Kapel for St. Olaf. - Fængjlet var næften rundt, 

figefom en Hule, nedgravet å Jorden, med Mundingen øverft. J Hulen 

flød en fiden Bek, og ved Siden af den fov en ftor Gdder-Orm, der nær 

rede fig af Døde Kroppe og af Dem, Der paa Kejferens VBefaling kaſtedes 

levende ned, fordi han var Dem vred. De fatte fig nd paa Ligene og 

Halldor beflagede deres Nod, Der vilde blive endnu værre, naar Ormen 
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vaaqnede. Harald ſagde at de alle flulde anranbe hans Broder St. Olaf 

om Hjelp, og gjore byjtidelige Løfter til ham. Dette føde. Nu fagde 
Harald at de ſkulde angride Ormen; Halldor ſkulde fætte fig paa Hove 

det, og Ulf, Der var Den fterkefte, pan Halen; felv vilde han angribe den 

med en Knit, det enefte Vaaben, man bavvde fadet dem beholde. Derpaa 

tog han en Stok i Den venſtre Haand, viflede en Kappe om den venfire 

Arm og ſtak den i Munden paa Ormen, medens han med den højre Haand 

borede Kniven ind, hvor han troede Det nærmeft til Hjertet. Ormen 

vaagnede og fprellede voldſomt, men Kappen optog Edderet fom den ude 

fyyede, og Harald fatte fig ovenpaa Ormen, der var faa ſterk, at den 

ofte hævede ham i Vejret. Dog ved St. Olafs Hjelp, ved Haralds egen 

Raſkhed og bans Stalbrødre8 Biftand fif ban endelig Bugt med Ormen. 

Næfte Nat fom Der en Enke ned til Fængflet, ledfaget af to Fjenere, og 

fpurgte om Der var noget levende Mennefte dDerinde. De fvarede at de 

vare uffadte. Hun tilbød at frelfe Dent, hvilket ve modtoge med Glade, og 

nu bleve De dragne op, førft Ulf og Haldor, fiden HaraD. Hun fortalte 

Dem nu at Kong Olaf bavde aabenbaret fig for bende i Drømme, og lo— 

vet hende Helbredekje fra en Sygdom, Der plagede hende, bvis hun vilde 

frelfe hans Broder, bvilfen han iffe vilde ſkulde lide Pinfler i Sydlan— 

dDene, om han juft iffe altid funde billige hans Ferd. Harald taffede 

bende meget, og ligefedes taffede De St. Olaf, der havde frelft Dem. Det 

tifføjes at dette Fængfel fiden kaldtes Haralds-Fængflet. Harald ilede nu 

ftrar til Væringerne, der bleve glade ved at fre ham. Han 40d em firar 

ftaa op, vobne fig, og følge bam. Det føede. Han gik lige til det Sove- 

fammer, hvor Kejferen fag, brød det op, greb ham, og flat begge Vans 

Øjne ud. Endnu famme Nat brød De vogfag ind i det Kamnter, hvor 

Maria fov, og bortførte hende.  Derpaa tog De to Galejer og roede ud 

i Sævidar-Sundet. Dette var luft med Jærnlenter. Harald ſagde der- 

for til fine Mænd, at alle de, fom itte roede, ffulde gaa agter ud med 

deres Oppafning og hvad andet tungt De funde finde, for at Galejernes 

Forftavne funde fomme faa højt i Vejret fom muligt; derpaa ſkulde man 

ro I ftørfte Fart op paa Lænfen, og naar man endelig iffe finde Fomme 

fænger, føulde de paa famme Maade løbe forud. Derved lykkedes det han 

virfelig at faa fin egen Galej over Læntfen, men den anden braft, faa at 

flere af dem, der vare ombord, druknede; De øvrige bleve reddede over paa 

Haralds Galej. Paa denne Maade flap Harald bort fra Myklegaard, og 

ftyrede ud mod det forte Hav. Men førend han fejlede ud paa Ddette, 

fatte ban Maria i Land og gav hende godt Folgeftab tilbage til Myk— 
fegaard, bedende bende ved Uffteden at bilfe Joe, at Harald var 

borte, og ſporge bende, bro Der nu bavde faget Qverbaand, ban efter 
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hun, da der nu intet havde været til Hinder for at han funde have faaet 

Maria, om han bavde villet ). 
Udtoget af Kongefagaerne, Der maaſkee endog følger en ældre Bear- 

bejdelfe, ftemmer i det hele taget hermed, fun med den væfentlige Forffjel, 

at der ej tales noget om Gyrge og iffe nævnes et Ord om Kampen med 

Ormen. Det beder blot at Harald faftedes i Fængfel med Uff og Hall 

Dør, og at Enken, opfordret af St. Olaf, der havde aabenbaret fig for 

hende i en Drøm, gif om Natten ned til Fængflet og freljte Harald. Om 

fans natlige Indbrud i Paladfet fortælles Der noget nvjere. „Harald“, 

ſiges der, „gik ſtrar til Væringernes Skift, faa faldes de Gaarde, hvori 

Væringerne ere, bød dem at fraa op og væbne fig, vg gaa til Kongens 

(d. e. Kejferens) Palads, hvor han fov. De dræbte nogle VBæringer, Ver 

holdt Vagt over Kongen, grev denne felv, og udſtak begge hans Ojne“. Her 

anføres, foruden De oven omtalte Vers, Der bandle om Kejferens Mis- 

handling, ogſaa et merfeligt Halvvers af VBalgard, der udtrykkeligt handler 

om Bæringernes Drab. Der faar: „Du bod, Fyrſteſon, firar at bænge 

den ene Halvderl (neml. af Bæringerne); I have maget Vet faaledes, at 

færre Bæringer eve tilbage”. - Endelig maa det merkes, at Maria ber 

faldes Ives Sunnedatter, ej hendes Syjfterdatter *). 

Snorre Sturlasjon udelader ogſaa Ormekampen, og folder Maria 
Zoes Broderdatter. - Han nævner Derbos, at Harald ved Filbagefomften 

fra Jorfalaland til Myklegaard fil hore at hans Broderføn Magnus var 

bleven Konge i begge Niger, Danmarf og Norge, at ban derved fil Lyjt 

til at vende tilbage til fin Ovdel i Norden, og paa Grund deraf opfagde 

fin Fjenefte hos Grakerkongen, hvorover Joe blev meget vred og beftyldte 

ham for at bave omgaaers misligt med Kongens Gods, fom var vundet i 

Krigen. Dette famme FJillæg, faa vel fom Udfagnet at Maria var Zoes 

Broderdatter, findes vgfaa i Den Yngre Bearbejdelfe af de udførligere Kon— 

gefagaer, fom dog ellers ftemmer med den ældre 5). Og i alle Bearbej- 

Delfer, ogfaa i Udtoget, tilføjes ved Fortællingen, hvorledes Harald blin- 

dede Krjjeren, følgende Bemerkning: „J mange Kvæder om Harald er 

1) Morfinffinna og Flatøbogen, fe Antiquités Russes II, S. 150—56. 

2) JFagrffinna, Cap. 160—163. Valgards Halvvers lyder faa: Helmingi bauttu 

hanga, hilmis kundr, af stundu; skipt hafid pér svå at eptir eru Værin- 

gjar færi. Da det ftrar ovenfor netop heder at Harald begav fig til Vær 

ringernes Kvarter eller ,, Skift” (Excubita, fe ovenfor S. 55) er det j 

ufandfynligt at Sagabearbejderen har forklaret Verſets ,skipt hafid per* ej 

fom „J have føiftet, maget det faa" o. f. v., men „J have far eder I Be- 

fiddelfe af Excubita faaledes at der ere færre Væringer tilbage". 

3) Snorre Harald Haardraades Gaga, Gap, 13—15. Harald Haardraades 

Saga i Fornm. Sögur VI. Gap. 11—15. 
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Dette Storverk omtalt; og man behøver ej at opfafte nogen fom belft Ind- 

vending imod at Det var felve Grætferfongen (Kejferen), fom ban blindede; 

tbi man funde jo have nævnt en Greve eller Hertug, Derfom man vidſte 

at Det var rigtigere; men I alle Kvæderne figes Dette paa een og famme 

Maavde, nemlig at det var Stolfongen felv”. 
Thjodrek Munk, der benyttede Sagabearbejdelfer, meget ældre end 

Dem, vi hate, figer om alt dette fun i Korthed, at Harald, efter at have 

famlet en Mængde Penge paa Sicilien, fom til Gonftantinopel, blev Ver 

antlaget hos Kejferen, tifføjede han en temmelig baanlig Skjendſel, og 

undkom ved en næften æventyrlig Flugt 2). 

Det fande i alt dette er forft og fremft, at Harald er bleven fængflet, 

og at ban paa en æventyrlig Maade er undfluppen. Det er ovenfor viift, 

at den Foranftaltning, bvorved alle de Rusſer, der paa den Tid, Krigen 

med Nusland begyndte, altfan om Sommeren 1043, befandt fig i Con- 

ftantinopel, enten fom Kjøbmænd eller Hjelpetropper, bleve fongflede, ogſaa 

maatte bringe Harald i Fængfel, og dette vilde endog vift have fleet, om 

han end fremdeles var VBæringehøvding. Men det ev tydeligt nok, at han 

paa den Iid ej fænger var Medlem af Bæringernes Korps. Dette feed 

ej alene af Snorres Udfagn, at ban ved Gjterretningen om at Magnus 

var bleven Konge i Danmark — pvilfen Gjfterretning netop maa have 

naaet ham om VBaaren eller Sommeren 1043 *) — opſagde fin Fjenefte hos 

Kejferen, men og, — hvad der her maa anfees for det fitrefte Vidnesbyrd 

— af Valgards Vers, hvori det heder at han lod Halvparten af VBærin- 

geforpfet bænge, og bar fig faaledes ad med dem, at der vare færre Vær 

ringer tilbage. Thi vel figes det i Den Fortælling, der fedfager dette 

Berg, at Harald udførte Dette ved Hjelp af andre Bæringer. Men dette 

maa fun være en ubeldig Gjetning af Sagabearbejderen felv, Ver ber pjene 

fynligt fun bar baft Verfet at holde fig til, thi Væringernes Froffab mod 

Kejferen og indbyrdes Sammenhold var altfor prøvet og urokkeligt, til at 

en faadan Voldshandling af Bæringer mod VBæringer. og mod Kejferens 

egen Sitferhed funde være tænfelig 3). Harald, der under fit hele Ophold 

1) Thjodrek, Gap. 28. Hans Ord ere: Postea peragratå Siciliå, magnåque 
pecuniå id locorum extortå, venit Constantinopolin, ibique apud Impe- 

ratorem accusatus, inflictå eidem Imperatori satis probroså ignominiå, 
inopinabili fugå elapsus est. 

2) Det vil erindre, at Magnus om Høften 1042 tiltraadte Regjeringen i 
Danmark og indfatte Sven Ulfsføn til fin Jarl. 

3) Se f. Er. Anna Komnena II, 7, S. 62, hvor der tales om de Sropper, der 

befatte Gonftantinopels Mure 1081, og fom Alerios Komnenos, der belej- 

rede Staden, føgte at vinde. Disfe vare deels de faakaldte ,Udødelige", et 

græft Korps, beels VBæringerne eller Ørebærerne, deels Nemigerne (9. e. Sydffere 

af bet flaviffe njemzi); Gæfaren Johannes fraraadte Alexios ganſte at for» 
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i Gonftantinopel bar været betragtet fom en Nusfer, funde, efter at have 

opfagt fin Fjenefte fom Bæring, iffe undgaa at regnes bandt De fig i 

Gonftantinopel opholdende Krigeres eller Kjøbmænds Tal, og bans Opfi- 

gelfe af Bæringe-Jjeneften maatte paa Denne Tid blive dobbelt mistæntelig. 

Det er i og for fig beller iffe ufandfynligt, at Ulyſt til at fæmpe mod 

Jaroflavs Søn, bvis Syfter han haabede at faa til Egte, har været en 

virffommere Bevæggrund for bar til hiin Opfigelje, end Cfterretningen om 

Magnus den godes forøgede Magt. 
Imidlertid fynes det heller iffe faa ganffe ugrundet, hvad der for— 

tælles om Haralds Forbindelfe med Maria. Itte at hun, fom Sagaerne 

fige, fan have været Zoes Sønnedatter, Broderdatter eller Syfterdatter, 

thi Joe havde hverfen nogen Søn eller Broder, og hendes Syſter Theo— 

Dora var iffe engang gift. Men hun fan have været en nær Paarerende 

eller ADdoptivdatter af Joe eller af Kejferen, eller ftaaet under bendes nære 

mere Bejtyttelfe. Thi ogfaa den engelfte Forfatter Biljam af Malms- 

bury, der ſkrev allerede omfring 1115, og fandfynligviis har faaet fin 

Underretning af bjemfømne annlifte VBæringer, fortæller om Harald 1), 

at ban i fin Ungdom bavde ftaart i Krigstjenefte hos Krjferen i Con- 

ftantinopel, og var der paa hans VBefaling, til Straf fordi han havde 

vanæret en fornem Dame, bleven faftet før en glubende Løve, hvilfen han 

dDræbte uden Vaaben, idet han fvalte den alene med fine fraftige Arme *). 

Dette Udfagn ev merfeligt ej alene fordi det beftyrfer Sagaernes Fortæl- 

fing om Haralds Forhold til Maria, men ogfan fordi vi Deraf erfare, at 

Sagnet om Haralds Kamp med et glubende Dyr, faa utroligt det end 

fynes, allerede har været til, og det i England, paa Den Tid Viljam flrev, 

fun et halvt Aarhundrede efter Haralds Død. Ut Viljam nævner en Leve, 

medens Sagaerne nævne en Orm, maa ber anſees for en Bifag. VBiljam 

er belter iffe Den enefte iffe-norffe Forfatter, fom taler Derom. Ogſaa den 

Danfte Forfatter Sarov fortæller Sagnet udførligt, men faa forffjelligt, faa 

vel fra Sagaernes, fom fra Biljams Beretning, at det ev tydeligt at fee, 

at ban maa bhave benyttet en af bine aldeles uafhængig Kilde. Hans 

føge paa at beftitfe eller vinde de Udødelige, da bisfe vare Kejferen ubrøde: 

ligt hengivne; ligefaa fraraadte han ham at vove noget med VBæringerne, 

„thi disfe havde fra deres Fædre modtaget, ligefom faaet i Pant og arvet 

Sroffaben mod Kejferne og deres Bevogtning, hvilfen de derfor altid ud- 

førte med den ſtorſte Omhyggelighed, og ikke engang vilde taale den mindfte 

Hentydning til Forræderi”, Nemitzerne derimod lode fig beftikke. 

1 Willielmus Malmsbury, III. 260, Gaviles Udg., S. 106, Hardys IL. S. 436. 

2) Denne Fortælling er igjen, fom man tydeligt fan fee, benyttes af Ulberid 

af Droisfontaineg, fe Leibnigs Udgave, II. GS. 107. Man gjenfjender f. Er. 

endog den famme Jalemaade nudo lacertorum nisu suffocavit. 
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Fremftilling lyder faaledes: „Da Harald, efter fin Broders (St. Olafs) 

Død, ikke troede fig fiffer i fit Fædreland, flygtede han til Byzantium. 

Her blev han af Kongen dømt til Døde for Manddrab, og Vet blev beftemt, 

at Dan féulde faftes ned til en Drage, Der holdtes i Hufet, for at fønder- 

rives af den. En tro Tjener fulgte ham i Fængflet.  Fangevogteren flap 

dem begge ned I Hulen, ubevæbnede og nøje ranfagede.  Fjeneren var 

ganfte afflædt, Harald fit Lov til at beholde fit Linned paa. Men da 

Vogteren hemmelig havde faaet en Urmring af Harald, faftede han en Deel 

Smaafift ned i Hulen, for at Dragen funde have noget at fille fin førfte 

Hunger paa, og for at Glandfen af Fiſkeſkjellene ſtulde udbrede lidt Lys 

i den befgmorte Hule. Harald famtede nu nogle Been af de Lig, han 

forefandt dernede, og bandt dem fammen faa at de dannede en Art af 

Kølve; og idet Dragen flyrtede graadigt frem, fprang ban op paa dens 

Nya, og ſtak en Nagekniv, han bavde ffjult hos fig, ind i dené Bug ved 

. Navlen, det enefte Sted, hvor den kunde fanres. Dragen fnappede efter 

ham og flog med Halen, men funde ikfe faa ham fat eller ramme ham. 

Imidlertid bearbejdede Fjeneren dens Hoved med Kølven, indtil den døde. 

Da Kongen erfoor dette, forvandledes bans Hevngjerrighed tif Beundring; 

ban. benaadede Harald, og fljenfede ham endog et Fartoj, pan bvilfet han 

rejfte bort".  GSaro fedfager Fortælingen med den færdeles merkelige Op— 

lysning, at Kong Valdemar af Danmark, der fatte megen Priis paa at 

fjende og eftergranfte hvad der havde tildraget fig i Verden, ejede Den ſelb— 

famme Kniv, Harald havde benyttet ved Dragefampen, og frermifte den 

ofte før fine Benner, fortæret af Ruſt og neppe fænger tjenlig til at fære 

med. Der ev faaledes vilt iffe nogen Tyivl om, at den Fremjtilling af 

Begivenbeden, Sarv her meddeler, er den fom Kong Valdemar felv plejede 

at give, naar ban forevifte Kniven 2); GSarv har maaffee endog felv feet 

Kniven og med egne Øren hørt Kongen fortælle Hiftorien. Da vi nu 

vide, at Valdemars Moder Ingeborg var en Datter af Mjtiflav, Sønne- 

føn af Vjevolod, Farvflavs Søn, bliver det hojſt rimeligt, at faa vel 

Kniven, føm den Dertil fnyttede Fortælling om Haralds Kamp, er fom- 

men til Valdemar gjennem hans Moder, og at vi her have Den Tradition 

derom for os, Der fandfynligviis lige fiden Harald$ egen Tid var gængs 

ved Det rusfiffe Hof. Der er endog den jtørfte Rimeligbed for at Harald 

felv har ffjenfet Kniven, fom et merfeligt Grindringstegn, til em af fine 

Svogre, og at ban felv har fortalt bam fit Wventyr omtrent paa den af 

Caro gjengivne Maade. Thi ej alene flemmer denne i det væfentligfte 

med Sagaernes Fremjftilling af Kampen, men den er tillige den i fig felv 

1) Saxo, ILte Bog, S. 549, Valdemar herſtede fra 1147—1182, og levede faa: 

ledes Eun 100 Aar efter Haralds Ded. 
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mindft overnaturlige Beretning derom. At Harald virfelig Vlev kaftet for 
et glubende Dyr, fom han mod Forventning overvandt, tør man neppe 

imod faa mange famftemmende Vidnesbyrd benegte, faa meget mindre fom 

Denne Ufftrafelfesmaade lige fra Kejſertidens tidligfte Dage havde været 

almindelig blandt Nomerne, og Saxos Udfagn om at dDet var en Drage, 

med bvilfen Harald fæmpede, fammenlignet med den Maade, hvorpaa vore 

Sagaer beffrive den faafaldte Orm, ferder Fanfen ben paa, at Dyret var 

en Krofodil, bvilfen Kejferen med Letbed havde funnet faa fra Wgypten, 

og at Den, ligefom faa mange andre vilde Dyr, underholdtes til offentlig 

Fornøjelfe og til Den grufomme Brug, Hvorom Der her nærmeft bar vær 

vet Tale. Det overnaturlige og urimelige t De forffjellige Beretninger maa 

man tænfe fig borte. Det maa beller iffe glemmes, at Beftrivelfen over 

Kampen ikke fra førft af fan have hidrørt fra nogen anden end Harald 

felv og bans to Følgefvende, og at Det neppe har været frit for at disſe 

tilfode fig Overdrivelfer. - Filværelfen af hiint ovenfor omtalte Kapel fil 

St. Olafs Wre, bvilfet i Det mindfte De ſenere Væringer faldte St. Olafs 

Kapel, forenet med Den Omftændighed, at man fenere endog paavijte det 

faafaldte Haraldsfængfel, hvori ban ſkulde have fiddet fangen, vidner Å det 

mindſte om at Det bar fin Nigtighed med Fængflingen og bans uventede 

Nedning. Ut Saga-Uddragets Forfatter og Snorre have udeladt Dragee 

fampen, vifer imidlertid, at De ber iffe have antaget Haralds egen Hjem 

mel for tilftvætfelig '). 

Fortællingen om Haralds Sammenfomfter med Maria og den Maade, 

fvorpaa ban i Førftningen fluffede Kejferen, ev derimod, fom man tyde 

figt fan fee, faant fra Den oven nævnte Kreds af NRidderromaner, og man Der» 

for bortffæres fom et fenere Tilleg. Omtrent Det famme fortælles og 

om Grette Aasmundsſons Broder Fhorftein Dromund, hvilfen, fom ovenfor 

nævnt, bevnede Grette i Conftantinopel, WD Der at fæde hans Drabs- 

mand. Ogſaa ban undflipper gjennem en Lem ned i Egen; og hvad der 

for øvrigt bevettes om hans Kjærlighedsbiftorier, er Laant af Nomanen om 

Triſtram og Iſolde *). Det figes endog at Den famme Dromund opholdt 

fig i Conſtantinopel juft paa famme Tid, fom Harald var der, Da Michael 

Katafat” var Kejfer; ban bliver ligeſom Harald frelft af Fængiflet ved en Hvinde, 

fun med den Forffjel at hun ev en gift Kone, og loskjober ban, medens 

biin Enke bjelper Harald til at flygte Men om end isje Biomftændighe 

Der eve laante andenftedsfra, fynes Dog Hovedfagen, at Harald virkelig har 

1 En Beftyrfelfe paa at Harald havde et Aventyr med en Dame ved Navn 

Maria, tunde man ogfaa føge deri at hans ældfte Datter hed Maria, maa: 

føee til Minde om hende. 

?) Grettes Saga, Gap. 89, jvfr. Sagaen om Sriftram, i Annaler for nordift 
OE. og Hift. 1851. 
Mund. Det norffe Folfs Hiforie, J. III. 8 
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ftaaet i Forbindelfe med en fornem Dame og Paarørende af Kejferinden 

iffe at funne betvivles 1). 

At det derimod var Michael Kalafates, ikke Gonftantin Monomad, 

der blindedes af Harald, have vi ovenfor feet, og Vet er faaledes en Mis- 

forftaaelfe baade af Sfaldeverfene og af de oprindelige Beretninger, naar 

de Sagabearbejdelfer, vi nu fjende, lade denne Mishandling gaa ud over 

Gonftantin. Dette bindrer os imidlertid iffe fra at antage, at Harald 
ſtrar før fin Flugt, efter at være undfluppen af Fængflet, fan bave tile 

føjet Conftantin en eller anden Fornærmelje, eller en temmelig haanlig Skjende 
fel, fom Thjodrek udtrykker fig. Vel heder Det i Saros Fortælling, at 

Kejjeren af Beundring over Haralds raffe Daad benaadede ham og gav 

ham et Fartøj til at fejle bort paa. Men biint Staldevers, der beretter 

at Harald (od en Deel af Væringerne drabe, vidner om at hans Afſked fra 

Kejſeren ej har været faa fredelig, medens Fortællingen om den Maade, bvor= 

paa ban flap ud af Swvidarfund eller Havnen ved Conftantinopel, ogfaa 

bærer Sandbedens Prog, og vifer at han ej med Det Gode var fommen 

føs. Her var det Desuden ej alene Haralds Forbrydelfe, bvori den nu 

end beftod, men hans politiffe Stilling, fom gjorde bam forhadt og frygtet. 

Saros eller Kong Valdemars Fortælling maa altfaa være mindre nøjagtig i 

dette Stykke, faa vel fom i Ungivelfen af Aarſagen, hvorfor Harald fængfledes, 

og deri, at den fun fader ham have en enefte Følgefvend i Taarnet. 

Men bvori den Fornærmelfe beftod, fom Harald tilfojede Kejferen, er nu, 

af Mangel paa omftændelige Kilder, umuligt at angive. Maaſkee var det 

allerede Fornærmelfe nok, at Harald brød ind i Paladfet, og dræbte nogle 

BVæringer. Men naar ban førft var fommen faa vidt, bar ban neppe ladet 
det blive Derved, og maa I Det mindfte have plyndret, og fat Kejferen i 

den vderfte Forfærdelfe. Dog, de bysantinfte Forfattere tie derom. Imid— 

lertid fortælle de om et ftort Opløb, der fandt Sted mod Conftantin den 

9de Mart 1044, da Folfeboben i Conftantiropel, fom [ænge bavde fore 

arget fig over Den ublue Maade, bvorpaa han fevede med fin Frille Stle- 
ræna, famlede fig fammen, ftyrtede under vilde Raab ben mov Kejferen, 

juft fom ban fom gaaende i Spidfen for en højtidelig Procesfion, og havde 

viftnok faaet fat paa ham og drabt ham, bvis iffe Fyrftinderne Ive og 

Theodora felv bavde talt til Folket og beroliget Det *). Under Denne 

Forftyrrelfe funde Harald maaſkee have fluppet ud af Fængflet, og, benyt- 

tende fig af Foltets oprørte S.emning, vovet et Driftigt Forſog mod Kej— 

1 Michael Kalafates's Moder, Katallaktes's GSyfter, hed Mariaz dette Navn 

fynes faaledes ef at have været ufædvanligt i deres Familie, Naar Joe av: 

opterede Kalafates felv, Funde hun vel og have avopteret en af hans kvinde— 

lige Glægtninger. 

3) Kedrenos, S. 761, 
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feren8 egen Perfon. Thi det fynes temmelig vift, at Hans Flugt ej fandt 

Sted paa den Tid, da Nusferne faa udenfor Bosporos, men førft i Lø- 

bet af Aaret 1044, og at ban ſaaledes var meget fængere fængflet, end 

Sagaerne angive '). Alle disfe ere nemlig enige om, at Harald til 

bragte en Vinter bos FJaroflav, inden han forføgte fin Lyfte hos Magnus 

og Sven, ogdet ev ovenfor viift, at Harald neppe meldte fig hos Magnus, 

førend i Aaret 1045. Vi have ogfaa feet, at Den i Slaget ved Faros 
fangne Rusſer Vyſchata henfad fængflet lige til 1046, da Freden fluttedes. 

Den famme Stjebne have vel ogfaa De tidligere fængflede Rusſer haft, og 

Den vilde vel iffe mindre være bleven Haralds Lod, faafremt han itfe paa 

egen Haand havde befriet fig. 

Paa denne Maade undflap Harald fra Gonftantinopel, efter at have 

tilbragt 12 Aar i tre Kejferes Fjenefte, og vundet ej alene Hæder og 

Berømmelfe, men ogfaa ffore Rigdomme, hvilfe han, fom ovenfor nævnt, 

forfigtigvris havde fendt i Forvaring til FJaroflav. Disfe Rigdomme ſkal 

ban bave vundet ej alene paa fine Krigstog, men ogfaa derved at han Tre 

Gange bavde været i det faafaldte Polotafvarv, hvortil Væringerne ved 

Kejſerſkifte ffulle bave været berettigede. Om denne foregivne Net, Hvorom 

De bysantinfée Forfattere ej nævne et enefte Ovd, ev der ovenfor talt. Vi 

funne ej med Beſtemthed benegte Muligheden af, at en faadan Net for 

Varingerne virfelig har erifteret paa Kejſerinde Zoes Tid, men rimeligere 

ev Det Dog, at de Polotafvarv eller Stattammer-Myndringer, hvori Harald 

har taget Deel, ere at tilffrive en felvtagen Frihed. I det mindjfte var 

Dette Jilfældet med den PMyndring af Statfammeret, der fandt Sted da 

Paladfet ftormedes under Opftanden mod Michael Kalafates, og her var 

1) Det enefte, der kunde tale for at henføre Flugten til hiin Krigstid, er den 

Omftændighed, at Havnen var fpærret med en Iærnfjede, hvilfen, fom det 

fynes, ej plejede at være dragen i den dybefte Fredstid, Men man maa 

erindre, at Freden endnu iffe var fluttet i 1044, og at man derfor endnu 

hvert Djeblik funde vænte en Fornyelfe af det rusfiffe Ungreb, ligefom det 

tvertimod maa antages, at man netop paa den Tid, der Fæmpedes, har ber 

vogtet Harald med dobbelt Opmerfjomhed. For øvrigt Fan det viftnok ikke 

negteg, at Tiden, naar Harald flygtede fra Gonftantinopet, altid vil blive 

noget tvivlfem, iſer formedelft den Ufifferhed, vi ovenfor (S. 7 og 8) have paaz 

peget i vore egne Sagaers Ungivelfer om det Aar, i hvilket Harald aller 

førft Éom til Magnus. At Sævidarfund er Gonftantinopels Havn, det faafaldte 

Ghryfoferas, mellem Staden og Pera, Fan ej betvivles; det er juft denne 

Havn, hvis Indlob fperredes ved en Kjede fra Utropolis til Galata. Kjeden 

beſkrives bedft af St. Paul. catena ferrea grossa nimis, quæ posita super 

ligna transversa mare transnatabat, Disfe Svertræer vare maaffee de Sø:Iræer 

(sævibir) hvorefter Sundet af vore Forfædre Faldtes Sævibarsund. Nusferne 

taldte det Éun ,, Sundet”, Suda, fr Schloͤzers Neftor, S. II. 232, II. 258, 
8* 
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Harald visfelig med. Hans Indbrud i Paladfet umiddelbart før Flugten 

bar. maaffee ogfaa været forbundet med en ifte ubetydelig Pyndring, og der 

fan tel endog tidligere under Michael Katallaftes's Negjering bave været 

Anledning til en faadan. - Vift er det, at de Sfatte, ban bavde famlet, 

vare overordentlig ftore, og paa et andet Sted ligefrem kaldes „Graker— 

fongens Guld" 1). | 

Harald lagde Filbagevejen over Det forte Hav, og derfra, fom Der 

figes, til Ellipalt, Di e. det aforfte Hav, hvorfra han vejfte videre til 

Lands, indtil ban fom til Jaroflav.- Han ev faaledes ikke dragen op av 
Dnepr, men maa være fandet ved Den vusfiffe VBefiddelfe Fmutarafan, og 

Derfra bave fulgt Donfloden opad 2). Vore Sagaer lade, fom fædvanligt, 

Jaroſlav vefidere i Holmgaard eller Novgorod, medens dog Kijev var hans 

fædvanlige Opholdsſted, bvor viftnok ogſaa Harald nu opſogte ham og 

modtog De Sfatte, han havde i Forvaring. Paa Vejen fra Conftantinopel 

til Kijev Ddigtede Harald et Kvad, hvori han deels opregnede de Hændelfer 

bat bavde oplevet, De Bedrifter ban Havde udført, og de Færdigheder, han 

befad; alt med ftadigt Henfyn til Jaroflavs Datter Elifabet eller Elliſif, 

over hvis Kulde ban betlager fig, ftjønt ban dog ikke bavde haft Anled— 

ning til at prove hendes Føletfer, fiden ban bejlede til hende, medens hun 

endnu bar et Barn. Kvadet beftod af 15 Vers, af hvilte tun fem ere 

opbevarede. Her figer ban blandt andet: ,vort Skib gjennempløjede Bol— 

gen forbi Det vide Sicilien; Da Vare Vi prude: Den brune Snefte føred 

berligt frem under de vafte Drenge". Han taler ogfan om, Hvorledes han 

i fin Ungdom Ddeeltog i Kampen med Thronderne, Da hans Brover faldt 3). 

„Jeg fan”, figer ban, ,8 Fdrætter, nemlig at fmede, at vide, at ſpomme, 

at føde paa Skid, føyde, fate md Spyd, fyille paa Harpe, vg Digte". 

Han omtaler at ban var fod paa Oplandene, men at han nu fejfer med 

fine Skibe forbi Klipperne,  Ulle Vers ende med Omfvædet: „dog flaar 

Den guldprydede Vige å Gardavite med Naken ad mig". Dette Fillæg 

1) Se nedenfor S. 128, 1:29. 

?) Ellipalt er en Fordrejelfe af det græfte En, >. e. Moradfor, og det latinſke 
påludes, fe ovenfor I, 1, S. 232. 

Da Harald forlod Gonftantinopel, har han vet ogfaa aflagt det falffe Navn 

Nordbrikt, fom han ifølge de vidtleftigere Kongefagaer ſtal have antaget 

under fit Ophold i Grakenland, Der er dog et frort Spergsmaal, om han 

virkelig har antaget noget faadant Navn, der i alle Fald er aldeles  unorft, 

og fharere anglift. Den norføe Form vilde være Nordbjart. Men da vi 

fee, at Slaget ved Thesſalonike af Sagabearbejderne å det 12te Uarbundrede 

ev blevet forveriet med Slaget ved Driftra og Bitzina under Alexios Kom- 

nenog, Eunde det nok hende, at ogfaa den daværende Væringe:Høvdings Navn 

„Nabites“ (Napnitrns), der fynes at være en Forvanſtning af , Norbert", 

ev urigtigt blevet overført paa Harald, 

3 
— 
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er dog mere henkaftet fom et Slags Galanteri, end fordi det i Virkelig— 

heden havde noget at betyde. Ii endnu i Løbet af Bintren efter hans 

Anfomft gav Jaroflav ham Elliſif til Egte 2). 

7. Haralds Sammenfomft med Magnus og Forbund med Sven Ulféføn. 

Da Harald havde tilbragt et Aars Tid hos Jaroflav, erklarede han 

Dam fit Forfær, at opføge fin Frænde Kong Magnus, og bede ham om 

et Styffe Land at herffe over, fiden han nu ſelb raadede over tvende 

Niger. - Faroflav havde intet herimod at indvende; Dog ſkal faa vel han 

fom Dronning Ingegerd have taget Det Løfte af Harald, at ban ffulde 

vife Magnus al mulig Fojelighed, og være ham faa tro vg hjelpfom fom 

han funde, baade i Raad og Daad. Harald begav fig nu nord til Alde— 

gjeborg, hvor ban ſkaffede fig et Skib, fatte med Dette over til Sverige, 

ffvrede ind i Mælaren, og fandede ved Sigtun. Han havde alle fine 

GSfatte med. „Du ladede”, figer Valgard, „Skibet med Den ffjønnefte 

Farm, og førte en umaadelig Mængde Guld med fra Gardarife. Du 

ftyrede Skuden modigt i det haarde Vejr, medens Skibet klovede Bol— 

gerne; da endelig So-Drevet fettede, fan du Sigtun“ *). Her traf Har- 

afd Sten Ulfsſon, der fiden det uheldige Slag ved Helgenes og fin Flugt 

for Magnus havde opholdt fig i Sterige. Sven foreflog Harald, at de 

ftvar føulde flutte Forbund med binanden, Da de funde betragte Mag— 
nus fom en fælles Modjtander, og Da De Derhos vare i GSvogerffab 

med binanden, efterfom Svens Moder Mſtrid var en Halvfyfter af Elli- 

ſifs Morfader, Olaf Sfotfonung. Harald fovede Sven fit Venſkab, 

men vilde Dog ikke give noget beſtemt Løfte, eller tage aabenbart Varti 

med Sten, forend han havde talt med Magnus. Derfor drog ban firar 

efter videre fil Danmarf. Her traf han Magnus, juft fom denne faa 

med fine Skibe i Ørefund ved Skaanes Kyſt. Haralds Stiv ſkal have 

været meget prægtigt; Det var, ſiges Der, malet over Bandgangen, og fors 

fynet med Dragehoved og Hale, begge forgyldte, Sejlet var af Pells-Toj, 

fom var fagt Dobbelt, for at man baade foran og agter ſkulde fre Den rette 

eller ſmukke Side Deraf, og Der paaftodes at intet Skib havde været feet 

i Norden mere befat med Guld, JEdelftene og andre foftbare Peydelfer, 

end dette 3). Synet af det prægtige Skib vakte megen Forundring I 

1) Harald Haardraades Saga, Cap. 15, 16, jvfr. Morkinffinnaz Snorre, Gap. 

17. Fagrffinna, Gap. 165. Mag. Adam I. 12. Schol. 63. 

2) Harald Haardraades Gaga, Gap. 17, Snorre, Gap. 17, Fagrffinna, Gap. 

166.  Morfinffinna figer udtrykfeligt, at Harald kun havde et enefte Skib, 

hvilfet ogfaa er det rimeligfte. Fagrſtinna nævner derimod 3 Sfibe. 

3) Fagrffinna, Gap. 147, 166; Morfinffinna og Flatebogen, jofr. Ågrip, Gay. 

33 og Shjodref, Gap. 25, De yngre Bearbejdelfer af Kongefagaerne, tilli- 
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Magnus's Flaade, og han fendte ftrar et Skib ud imod det, for at høre 

bvorfra det var, og bvad Wrende dets Fører bavde. Vaa det fremmede 

Skib traadte en Mand frem, bøj af Bert og med et fornemt Væfen. 

Han fagde at han var udfendt fra Harald Sigurdsſon, Kongens Farbro- 

Der, for at børe, hvorledes Magnus vilde modtage ham. Han lagve til, 

at ej alene Frændffab og Fafnemmeligbed for den vopofrende Troſkab, 

Harald havde viift St. Olaf, burde ſikre ham en venlig Movdtagelfe; men at 

ogfaa Magnus's egen Fordeel bød det, Da Harald var en fog og frigs- 

erfaren Mand, og i Befiddelfe af ftore Rigdomme. Da det udfendte Far— 

tøj fom tilbage til Flaaden med denne Underretning, erflærede Magnus 
fig ftrar villig til at modtage Harald med gabne Urme, efterfom han havde 

al Grund til at vænte fig den bedfte Hjelp og Støtte af en Frænde, fom 
Dam. Med denne Hiffen lod han Fartøjet atter vo ud til det frem 

mede Skib, fom da roede ind til Kyften. Det vifte fig nu, at biin Høje 

Mand, der havde udgivet fig for en Udfending af Harald, iffe var nogen 

anden end Harald felv. Han gif i Land med fit Følge, og medtes af 

den, ligeledes af fine fornemfte Mænd omgivne Magnus, der modtog ham 

paa Det tenffabeligfte 1). 

Gfter faa Dages Forløb udbad Harald fig en Eammenfomft med 

Magnus, for nærmere at fremfætte fine Fordringer, og randflaa om dem. 

Kongen indfandt fig med fyv af fine fornemjfte NRaadgivere, hvoriblandt 

Einar Thambarffelve. Magnus aabnede felv Forbandlingerne ved at frem- 

fætte det Onſke, at Harald ffulde ftaa ham bi i at forfvare Beſiddelſen af 

Danmark. Harald fvarede, at ban førft vilde vide om Magnus vilde er- 

gemed Snorre ere her aabenbart uefterrettelige, idet de aldeles ikke omtale 

Haralds foreløbige Sammenfomft med Magnus. Overhoved fortælle de alle 

disſe Forhandlinger paa en fjendelig forvirret Maade, hvorfor vi heller ikke 

i det nærmeft følgende funne rette os efter dem. Det er ovenfor nævnt, 

at de lade Harald finde Gven i Sverige endnu famme Høft, han var 

flygtet fra Helgenes. Flatobogen derimod (eller Mortinffinna, hvis den ej 

paa det Sted havde en Latun), betegner ikke nøjere den Hoft, Harald 

traf Magnus, men figer alene at det var famme Høft, Magnus havde 

førevet til Kong Edward i England, bhvilfet henføres til Helgenes-GSla- 

get.  Fagrffinna (Gap. 147) figer endog at Harald traf Magnus, da 

ber var hengaaet 16 Vintre efter Olafs Fald, og da han felv havde været 

Konge i 10 VBintre, hvoraf to (i Variant 5) baade over Danmark og Norge. 

Heraf fees, at Haralds og Magnus's førfte Mede faaledes i alle Fald 

indtraf temmelig filbigt. Knytlinga Saga (Gap. 22), fom her vifer fig at 

have haft færegne Kilder, figer derimod udtrykkeligt, og rigtigt, at Sven 

opholdt fig i Sverige Vintven efter Slaget ved Helgenes. 

1) glatebogen (og Mortinffinna?) faa vel fom Ågvip lade her, hojſt urigtigt, 
Magnus's Ordfører og Gendebud være Ulf Stallare. Ulf Stallare, den 

ovenfor omtalte Ulf Uſpaksſon, var Haralds Stalbroder, og Pen førft af 

ham udnævnt til Stallare. 
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fjende hans Urveret og dele Niget med ham. Magnus fvarede blidt, at 

han beri ganſke vilde rette fig efter fine Stormænds Raad og Mordmæn- 

Denes Onſker. Sagen blev da forelagt Naadgiverne. Men nu rejjte Einar 

fig og fagde, at hvis Magnus ſkulde afftaa Harald Halvdelen af Norge, 

var Det heller iffe mere end billigt, at Harald deelte fine bjembragte Nig- 

domme med Kongen, der I bøjefte Maade trængte til Penge efter fine 

mange og vedholdende Krigstog. Dertil fvarede Harald, at han ikke 

i Udfandet bavde trodfet Farer og ſamlet Penge, for dermed at be- 

rige Harald8 Mænd. Da fagde Einar: ,du, Harald, var langt borte, da 

vi vandt Landet tilbage fra Knytlingerne, og ingen Lyſt have vi tilat 

tveffiftes8 mellem Hovdinger. Hidtil bave vi fun tjent een avd Gangen, og 

faaledes føal det endnu være faa fænge Kong Magnus (ever og regjerer. 

Jeg vil gjøre alt bvad jeg fan, for at bindre at du faar nogen Deel af 

Riget”. De øvrige Raadgivere erflærede fig omtrent paa famme Maade: 

De vilde fun have een Konge '). Forbitret og frænket ved Dette Afſlag 

vendte Harald ftrar tilbage til Svitbjod og opføgte Sven, med hvem han 

nu forbandt fig paa Det nojeſte, for at De ved fælles Hjelp funde vinde 

hvad enhver af dem faldte fit Urverige, Harald Norge og Sven Dan- 

mart 2). De udruftede fig i Sverige efter bedfte Evne, og fit betydelig 

Hjelp, thi alle Sviar, figes der, vare Svens Venner, fordi han havde 

udbredt Slagtſkab der i Landet; Derfor bleve alle Sviarne ogſaa Haralds 

Venner og Hjelpere, faa meget mere fom ban ogfaa felv var befvogret 

med mange Stormænd i Landet 3). Blandt dem, Dder ved denne Lejlig- 

bed, maaffee ogfan tidligere, ftode Sven Li, nævnes Jarlen Tove, neppe 

nogen anden end Den fra Olaf den belliges Krig i Danmark befjendte 

Tove VBalgautsføn, Der fulgte fin Fader form Jarl i Gautland *). Ogfaa 

1) Denne Samtale findes deels hos Thjodrek, Cap. 26, deels i Fagrffinna, 

Gap. 167, famt Morfinffinna. Thjodrek Mrgger Einar hine Ord i Mund 

om Skattens Deling, hvilke det er faa meget mere fandfynligt at han virke 

lig har udtalt, fom denne Deling fenere blev en af Hovedbetingelferne ved 

Regjeringens endelige Deling mellem Magnus og Harald, Ligeledes er det 

Thjodrek, der lader Einar love at han altid ffal være en Modftander af 

Harald: Ord, figer han, der føden bleve Aarſagen til hans og Sønnens Død. 

GSaaledes Fagrffinna, Gap. 167, famt Morfinffinna (og Flatøbogen). Thjo— 

dref, Gap, 25, lader Harald ſtrax drage til Norge, og Sven følge efter, 

famt ber flutte Forbund med ham. Dette er faa- ufandfynligt, ifær naar 

man betænfer at Magnus felv agtede fig hjem til Norge, at man nedven: 

digviis maa antage at Thjodrek her har misforftaaet fin Kildes Ord, eller 

henført Haralds Norges-Rejſe til en urigtig Tid. Valgards Vers (fe nedf.) 

beftyrfer ogfaa at Haralds Beføg i Norge førft indtraf fenere. 

3) Harald Haardraades Saga, Gap. 17, Snorre, Cap. 18. 

4) Se ovenfor I. 2. S. 739. Det er Mag. Adam, der omtaler dette (II. 11). 
Han figer at Sven, underftettet af Kong Jafob og Jarlen (dux) „Tuph“, 

[0] 
— 
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Kong Anund felv underftøttede fom fædvanligt, fin Frænde Sven. Hans 

Syjterdatter Elliſffs Mand, Harald, bavde neppe mindre Krav paa hans 

Hjelp. Dog fres Det tydeligt, og ligger i Sagens Natur, at al den Un— 

Derftøttelfe, Sven og Harald fil i Sverige, nærmeft gif ud paa at ſkaffe 

den førfte Herredommet i Danmark, og det forholder fig derfor viftnof 

tigtigt, bvad der af en enkelt Forfatter figes, at Harald byldede Sven og 

tog Norge til Len af ham *). Det vil fige, at Harald paa Forbaand maatte 

erfjende Sven for fin Overberre i Morge, om det lyffedes ham at vinde 

dette, og at ban maatte forpligte fig til, førft og fremft fom Svens Lens- 

mand at bidrage til Gjenervbringen af Danmark, for at faa Løfte om Un— 

Derftøttelfe af Den fvenfte Hær, naar ban fiden vendte fig mod Norge. 

8. Harald og Sven angribe Danmark. 

Imidlertid vendte Magnus tilbage til Norge, og tilbragte Bintren 

Der uden, fom det lader, at have nogen Formodning om, at Harald med 

Vaabenmagt agtede at gjøre fine Nettigheder gjeldende*). Men allerede 

meget tidligt, fom det fynes, den paafølgende Vaar, fom Sven og Harald 

fordrev Magnus fra Danmark. — Dette fidfte er nu en af hans fævdvanlige 

unøjagtigheder i Fortellingen om Magnus”s og Svens Konflikter; men Hvad 

der ellers figes om „Tuph“ Fan lige fuldt vare rigtigt. Langebef (Ser. rer. 

Dan. III. S. 282, Tab.) tror at „Tuph“ er fejlffrevet for ,,Uulf”, og at 

denne Ulf er Søn af Ragnvald Jarl i Aldegjeborg; men Ulf omtales ellers 

ingenſteds paa denne Tid, hbvorimod det i fig felv er bøjft fandfynligt, at 

ove blev Jarl efter fin Fader Valgaut, og levede 1045. Vel ftaar der i 

Legenden om ham, at han faldt i Stitleftadflaget, men derom nævnes intet 

Ord i den hiftoriffe Saga; der tales ej engang om at han var med i hiint 

Slag. — Derimod ftaar der udtrykkeligt, endog i den legendariffe Olafsfaga, 

Gap. 55, at Jove tog Riget efter fin Fader og blev en faare berømmelig 

Mand, hHvilfet tyder paa at han ſtulde have levet temmelig længe. 

2 Mag. Adam, II. 12. Uagtet det ej udtrykkeligt figes i vore Sagaer, fres 

det dog af Harald Haardraades Saga, Gap. 34, hvor Sven udtrykfelig figer ar 

ligefom han felv var  Niding'' (felo) for Magnus, faaledes var Harald det for ham. 

*) At Magnus vendte tilbage til Norge, figes udtrykkeligt i den yngre Bearbejdelfe 

af Harald Haardraades Saga, Cap. 18, faa vel fom hos Snorre, Cap. 20 og 

Knytl, SG. C. 22. Det befræftes ogfaa i det her anførte Vers af Ibhjodolf, 

hvor der figes at Magnus Fom nordenfra, Harald føndenfra. Ut han til- 

bragte Bintren der, og ikke begyndte Udruftningen førend næfte Baar, Fan 

fluttes deraf, at han førft Éom hjem om Heøften, og at det maa have været 

umuligt for Harald og Sven, endnu famme Hoſt at faa deres Udruftninger 

tilendebragte.  Ivfr. ogfaa, hvad der nedenfor berettes om Magnvald Bru- 

fesføns tvende Nejfer til Norge i Slutningen af 1045. Det er ikke ufand= 

fynligt, at Harald har brugt denne Mellemtid til at hente fin Huftru Elliſif, 

der neppe Ean have fulgt med ham til Sverige, da han førft drog derhen 

paa ect SKO, for nærmere at underføge Forholdene, 
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med deres Flaade til Danmarf. Her var Dog nu meget anderfedes, end 

Da Sven gjorde fit forfte Forfog paa at vinde Kongedømmet. Indbyg— 

gerne havde fært Magnus bedre at tjøhde, De paaffjonnede hans Fortjene- 

fter af Landets Frelfe, fandt fig vel under bang Herredømme, og ønffede 

vel heller iffe nogen Gjentagelfe af de haarde Straffe, fom deres tidligere 

Frafald havde fremfaldt 1). Saaledes fandt Sven ingen venlig Modtagelfe, 

og en frygtelig Straffedom overgif derfor det ulyffelige Fvlt. Haralds 

Skald og Lovtaler Valgard taler udførligt herom. „Kamplyſtne Fyrſte“, 

figer han om Harald, du fejlede ud fra Svithjod 2); dine Skibe fløj raſkt 

forbi det flade GSfaane, og De danſke Kvinder bleve forfærdede Du 

berjede hele Sjæland; du, Fyrſte, forftod at jage Dine Finder bort; 

mandfterk fatte du fiden over til Fyn, og gav ogſaa Der Hjelmene 

nof at beftille". Ultfaa bleve baade Gjæland og Fyn grumt her— 

jede. Hvor baardt f. Cr. Roskildes Omegn blev behandlet, feed af 

folgende Vers: „den flare Ild brandt i Byen føndenfor Nosfilde; den 

tapre Fyrſte fod Iden ødelægge Hufene; en bee Deet af Landets Mænd 

faa døde, andre bleve bortførte bundne fom Fanger, og de jamrende Huus— 

folf flygtede til Søovene". Der tales ogfaa om, hvorledes Kvinder bleve 

bortførte i Fangenféab. |, Der faa man”, figer Balgard, bedrøvelige Ad— 

ſkillelſer. De overlevende Daner flygtede bort, men De fagre Viger bleve 

fangne.  Læntens ſterke Laas fluttede om deres Lrgemer, og mange Kvin- 
Der bleve paa den Maade drevne foran eder ned til Skibene, medens Fod— 

boltene faavede deres fine Hud 3)". Her have vi et Øjevidnes, eller faa godt 

fom Øjevidne8, Beffrivelfe af Maaden, bvorpaa I det mindfte Harald foor 

frem i Sjæland og Fyn. Der fan altfaa ikke være mindfte Svivl om, at 

Der virfelig berjedeg fan grufomt, fom det her figes. Men da det dog er 

næften ubegrideligt, at Sven ſkulde være upolitift nok til at ville gjøre fig faa 

forbadt af Duanerne, fom en flig Fremfærd nødvendigvis maatte gjøre 

bam, og det i Sjæland, hvor han egentlig ſkulde have fine flefte Filbæn- 

gere *), maa man antage at hele denne grumme Herjen bar været ude 

1) Se ovenfor S. 37. Jofr. ogfaa VBiljam af Malmsbury, IL. 259, der ud: 

tryfkeligt figer, at Danerne yndede Magnus's Herredømme. 

?) Heraf ſees faaledes, at Harald fom fra Gverige, itfe fra Norge, fom Thjo— 

drek figer. 

3) Harald Haardraades Saga, Gap. 17, Snorre, Gap. 19, Fagrff., Gap. 114. 

4) GSjæland tilligemed de mindre Øer og Skaane dannede aadenbart Kjernen af 

hvad man Funde falde den gotiffe eller reendanffe Deel af Danmaré. Fra 

disſe LandfÉaber havde og de flefte Jomsvikinger deres Oprindelfe: i Sja- 

land holdt Harald Gormsføn fig, da han havde lagt fig ud med Det her— 

føende Parti, her blev ban begraven; paa Jisore-Thing ved Roskilde blev 

Sven Ulfsføn ogfaa førft hyldet efter Magnus's Dod. Men i det nordiffe 
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fort af Harald og hans byttelyftne Krigere paa egen Haand, uden at Sten var i 

Stand til at hindre det, og at dette endog fan have været Den førfte Aarfag 

til at Der opftod Kulde mellem bat og Harald. Dog er det heller ikke 

ufandfynligt at Sven gav Harald frie Hænder i Sjæland og Fyn, fordi 

han jelv imidlertid deels var beffjeftiget med at underkafte fig Smaa- 

gerne ?), Deels var over hos fine Venner, Venderne, for ligeledes Derfra 

at ftaffe fig Hjelpetropper, fom ban vgfaa fit Men atter at bringe 

Venderneg grumme Hedningefværme over Danmarf var neppe et mindre 

upolitiſt Stridt end Haralds bhenfynsløfe Herjen, og Det frer Derfor 

næften ud fom om Sven betragtede dette Tog fom fit fidfte fortvivlede 

Forjøg paa at ſtode Magnus fra Tronen, og at ban havde befluttet at 

fætte alt paa Spil *). 

Da Maqnus fit Gfterretningen om den Uftyr, Harald og Sven gjorde 

i Danmarf, udbød han ſtrax Leding, og fik en fror Hær famlet. Hvor 
han om Vintren havde opholdt fig i Norge, nævnes iffe, men man ffulde 

næften formode at Det har været å Den fydlige Deel, hvor ban havde let 

tere for at holde Øje med, hvad der foregif i Danmark. Rigtignok ſtild— 

redes Haralds Klogftab, Styrfe og Nigdom i de meeft glimrende Farver. 

Danevældes Tid og lige til Magnus's Dod var ejenſynligt Jylland Hoved: 

fandet, Biborg Thing Hovedthinget, og Heidaby Hovedrefidenfen. 

1) Der ftaar udtrykfeligt i Fagrffinna, Gap. 168, faa vel fom i Morkinffinna 

og Flatøbogen, at Sven drog med Hærffive omkring i ,,Smac landene" i 

Danmark, ba han og Harald havde ſtilt fig ad. Men Adfrillelfen maa have 

fundet Sted ſtrax ved UnÉomften til Danmark. J de oven anførte Vers 

taler ogfaa VBalgard til Harald fom om han var den enefte Unfører, og 

nævner iffe Sven. 

— 

2) Viljam af Malmsbury, III. 259, fortæller udtrykkeligt, at Sven, overvunden 

og fordreven af Magnus, fik Hjelp af ben ſvenſte Konge, og med en af 

Sviar, Bender og Goter fammenffrabet Hær føgte at underkafte fig Niget 

igjen, men fandt megen Modftand af Danerne, fom holdt med Magnus, 

Hans Ord ere: Ejectus Swanus regem Suevorum (3. e. her ,/Sviarnes') 

adiit, ejusque auxilio, quum Suevos et Windelicos (Benderne) et Gothos 

corrasisset, rediit ut regnum reformaret, sed, conspirantibus Danis, prio- 

ris fortunæ calamitatem expertus est. Den Omftændighed, at Sven ved 

denne Lejlighed havde Bender med fig, tjener ogfaa til Beftyrkelfe paa, at 

han tidligere paa Lyrffovshede Eæmpede i deres Rakker. Ellers hviler der 

et ftort Morte over alt, hvad der under Svens og Maygnus's fidfte Krig 

foregif i Danmart, Thi vore egne Sugabearbejdere have glemt at om 

tale bet, ba Begivenhederne i Norge nu naæften aldeles optage Deres Op— 

merfjomhed; Saro og Mag. Adam vife fig fejl underrettede, da de ikke for- 

ftaa Forholdet mellem Magnus, Sven og Harald: det ev faaledes ene hos 

Viljam af Malmsbury og af enkelte i Sagaerne tilfældigviis givne Antyd— 

ninger, at vi nogenledeg erfare Begivenhevernes Gang. 

— 
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Det hed at han var førre og fterfere end alle andre, at ban vidfte at 

finde Udvej i alle Vaniteligheder, at ban frjrede i enhver Kamp og mod 

bvilfen fom helft Modftander, og at han var faa rig paa Guld at ingen 

vidſte, hor mange tufende Merker det var 2). Magnus lod fig Dog ikke 

beraf ſtrokke, men ftyrede ned til Danmarf, bvor ban førit opføgte Sven. 

Men herpaa havde, fom det fynes, Harald fun væntet, for ftrar at Legive 

fig til Norge, og benytte fig af Magnus's Fraværelfe til at fremſtaa 

fom Fronprætendent og, om muligt, ſkaffe fig et Parti. Derved 

brød ban dog allerede det Forbund, han havde fluttet med Sven, idet 

ban forfod ham, juft Da det gjaldt med forenede Kræfter at gjore Magnus 

Modjtand. For at befmyfte fin Ferd ffal han have indbildt fine Omgi— 

velfer, at Sven tragtede ham efter Livet. Han lod nemlig, fom det for- 

tælleg, en Aften lægge en Sræftubde i fin Sæng ombord paa Skibet, og 

brede et Seppe over, fom om det var ham felv, Der (na der, idet han tillige 

ej utydeligt gav at forftaa, at ban væntede Svig af Sven, fordi han i en 

Samtale, ban tidligere havde haft med ham, ej havde vilft fig faa villig til 

at fæmpe med Magnus, fom Sven ønffede Om Natten fom der og en 

Mand ganffe fagte voende hen til Haralds Skib, gik i frørfte Stilhed om— 

bord, og agter til Loftingen, bvor Sængen ſtod, løftede paa Feltet, ver var 

oder Den, bug med en Øre faa baardt i Træftubben, at Øren flod faft, 

og føyndte fig Derpaa tilbage, forend endnu nogen i Belgmørfet havde 

funnet fjende bam. Dagen efter frævede Harald alle fine Mænd til 

Vidne paa Svens Forræderi, idet han vifte dem Fræftubben med den 

faftfiddende Øre, og man troede ham i det mindjfte Den Gang, uagtet Sven 

ſiden, da ban erfoor Befkyldningen, højtideligt fralagde fig ethvert faadant 

Jorføg, og forfitrede, at det Hele fun var et Opfpind af Harald felv *). 

1) Harald Haardraades Saga, Gap. 18, Snorre, Gap. 20. 

2) Harald Haardraades Saga, Gap. 19, Snorre, Gap. 22, jfr. Morfinffinna 

og Flatøbogen. De fidfte fortælle Begivenheden faaledes, ut et Par Pile 

traf Haralds Sæng; man feer altfaa at der har været forffjellige Beretnin- 

ger derom. Alle de nævnte Sagabearbejdelfer ere enige om at lade Haralda 

Tilbøjelighed til at føille fig fra Sven opfomme ved et hemmeligt Tilbud 

om Forlig og Deling af Norge, fam Magnus havde fendt ham. Men at 

dette er urigtigt, fres deraf, at endog Meorfinffinna desuagtet lader Harald 

paa egen Haand antage Kongenavn paa Oplandene, og Magnus ile imod ham 

for at ftride med ham, hvorefter der anden Gang, og nu aabenbart den rette 

Gang, fortælles om Meglingsforføg og JForligstilbud. Hrokkinſkinna og 

Snorre lade ogfaa Harald og Sven fomme i en Ordverting umiddelbart før 
biint foregivne Uttentat paa Haralds Liv, Gven og Harald, fortælles der, 

fad en Aften ved Driften, og den førfte fpurgte Harald, hvad han anfaa 

for det ypperfte af fine Klenodier.  Haralt nævnte fit Banner, Landede, der 

feaffede den Sejr, foran hvem det blev baaret. Det tror jeg itte, ffal da 

Sven have fagt, førend du tre Gange har fæmpet med din Frænde Kong 
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Havald føyndte fig nu, fan burtigt han funde op til Viken og ind ad Fol- 

den og Oslofjorden. Hans Sejlads beſkrives fom meget prægtig, Da band 

Skibe baade vare ftore og meget ftadfelige. I lang Afftand Funde man 

fee de forgyldte Dragehoveder og Fløje, naar Solen flinnede paa dem. 

„Da du”, figer VBalgard i et Vers herom,  flyrede med dine Skibe fra 

GSønden, var Det at fee til ind i Dragen opfperrede Gal, fom om der 

brandt Id. Skejden med fin rode Stavn ffinnede af Det venefte Guld, 

og Dragen flovede Bølgen i fin piilfnare Fart" 1). Haralds Henſigt var. 

at føge fine Benner og Frænder paa Oplandene, og ſaaledes fær paa 

Ningerife, for at bede dem om Underſtottelſe. Han har derfor efter al 

GSandfynlighed lagt ind i Dramnsfjorden, og derfra taget Landevejen til 

Ringerife. Men da Harald fom op til fin Odel, bvor hans Fader havde 

været faa mægtig, og opfordrede Bønderne til at give han Kongenavn, Hvad 

Hans Byrd berettigede bam til, vovede ingen ar eftefomme bans Begjæ- 

ving. Alle frygtede for at fægge fig ud med Magnus, ved at give nogen 
Kongenavn, faa fænge han levede. Hans Brødre, Halfdan og Guthorm, 

fynes ej fænger at have været å Live, og om de end fevede, vare De file 

færdige og fagtmodige Mænd, der neppe havde Lyſt til at fætte deres Liv 

og Gjendom i Vove for Haralds Skyld *). De eller deres Arvinger have 

Magnus og fejret over ham. Harald ſkal have fyaret i Brede, at Sven ej 

behøvede at minde ham om hans Fræntffab med Magnus: det var itte der: 

for, at han drog imod denne i aabenbar Kamp, at han jo heller ønføede 

at møde ham paa en lempeligere Maade, Dertil ſtal Sven, idet han flif: 

tede JFarve, have fagt, at man nok nok tidere havde feet Prøver paa at 

Harald iffe holdt andet af fluttede Aftaler, end hvad der var ham felv til 

Nytte; til Gjengjeld ſkal Harald have bebrejdet Sven, at han felv ikke havde 

holdt fit Løfte til Magnus, og dermed føiltes de. Ut denne, eller en lignende, 

Samtale fan have været holdt, er i og for fig ikke ufandfynligt (hvorvel 

man fnareft maa antage, at Harald og Sven under Krigen i Danmark ej 

vare fammen, men opererede hver paa fin Kant), men man behøver ej at 

føge Aarſagen i nogen hemmelig Paavirkning af Harald fra Magnus's Side; 

Haralds Straben efter at drive fin egen Sag i Norge og overlade Sven 

alene at udfegte Kampen med Magnus maatte være nok til at væffe Svens 

Misnøje og fremkalde den Beſtyldning, at Harald ikke fEjøttede om at op 

fylde andet af hvad han havde lovet, end hvad der var ham felv til Gavn. 

Samtalen nævnes heller ikke i Morfinffinna og Flatøbogens Fagrffinna ude 

fader faa vel Samtalen, fom Haralds Lift, men figer tun at Harald og 

Sven deelte Flaaden mellem fig. Delingen har dog vift fnarere fundet Sted 

fra førft af. 

1) Harald Haardraades Saga Cap. 19, Fagrffinna Cap. 167. 

2) Den blotte Omftændighed, at Harald, ſtjont den yngſte af Brødrene, gjorde 

Fordring paa Kongenavn og ſaaledes optraadte fom Familiens Hoved, vifer 

at hans Brødre maa være døde, Ge ovf. J. S. 843. Merkeligt er det bog, 

at hans Gyfterdatter Sigrid var eller blev gift med Eindride, Einar Tham- 

barftelves Søn, og hans Broderdatter Thorbjorg med Finn Arnesſon, begge 
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vel desuden anfeet ham fom en befværlig Prætendent til en Deel af Fa- 

miliegodfet, fom de under hans lange Fraværelfe havde deelt mellem 

fig efter den gamle, i de fvenffe Love udtrykkelig udtalte, men vift ogfad i 

Norge efterfulgte Negel, at den Mand, der fidder i Grakenland, ikke ta- 

ger nogen i Hjemmet faldende Urv )).  Filbageviift fra Ningerife begav 

Harald fig op til Gudbrandsdalen, for at forføge om der her vilde gaa 

ham bedre. Her var ban ogfaa virkelig beldigere, efterfom hans mægtige 

og indflydelfesrige Frænde, den femtenaarige Thore paa Steig, der 

allerede da fynes at have tiltvraadt Gaarden efter fin Fader, tog hans 

Parti, og faaledes gav den forfte Prøve paa Det urolige Eind, Der fiden 

i bans høje Aderdom voldte bans Død 2). Harald fammentaldte et Thing, 

og paa Dette gav Thore ham Kongenavn. Fil Befønning forærede Harald 

ham en Mafurbole med Solbrand og forguldt Laag, fyldt med brændt 

Sølv; dertil to Guldringe, bver af I Mars Vegt, og en Kappe af bruunt 

Purpur, fodret med bvidt Pelsverk. - Han lovede ham Dderbos for Fur- 

fremmelfe, bvis det Iyffedes ham at blive Herre over Riget. Paa denne 

Maade ftaffede Harald fig Kongenavn og nogle Tilhangere, med bvilie 

ban nu drog om paa Oplandene, idet han kaldtes Konge af Benderne 3). 

9. Magnus og Harald fiutte Forlig og Dele Kongedømmet. 

Da Maquus evrfarede Dette, befluttede han efter alle fine Høvdin- 

gers Naad at vende tilbage far äilſomt ban funde, for forſt og fremft 

at forfvare fit YGtte-Nige, uagtet Sven Derved fif frie Hænder i Dan- 

mark. Ankommen til VBifen, fif ban nærmere Høre hvad Harald havde 

taget fig for, og at Harald føgte ned imod ham med fin Flok. Imid— 

fertid fandt begges Frænder og Venner at Det vilde baade være for- 

argeligt og ffadeligt, om Farbroder og Broderſon føulde føre Krig med 

hinanden om MNiget. De føgte derfor at megle Fred, og Hallfel *), en 

Broder af Aafta, Olaf den belliges og Haralds Moder, affendtes fra 

Haralds bitrefte Fiender. Dette tyder hen paa at Harald var i mislig For: 

ftaaelje med fine nærmefte Frænder. 

1) Se aldre Veftgøtalag, Erfdabalf XII. 

2) Shore var en Sen af Thord, der 1025 blev gift med Olaf den helliges og 
Haralds Mofter, Isrid Gudbrandsdatter, fe ovf. I. 2. S. 659. Om hans 

Ded, fe nedenfor, Magnus Barfods Hiftorie. 

3) Harald Haardraades Saga, Gay. 20, Snorre Gap. 24, Fagrff. Gap. 168. 

4) Hallfell nævnes alene i Knytlingafaga Gap. 22, uvift med hvad Hjemmel. 
Bift er det at hans Navn ej forefommer ved andre Lejligheder, uagtet det 

dog fynes fom om en faa nær Frænde af Olaf maatte have været omtalt, 

hvis han ellers havde været til. 
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Magnus's Parti, og fom man maa formode, med hans Bidende og Sam- 

tyffe, til Harald, for at aabne Underhandlinger og foreflaa et Møde, hvor 

begge Frænder perfonligt funde fomme fammen og fredeligt afgjøre deres 

Melemværende. Harald modtog Forflaget, og der berammedes et 

Møde paa Gaarden Aker eller Skjaldar-Aker vid Mjøfen '), hvor 
Magnus i et prægtigt Gilde flufde beverte Harald og 60 af bans Mænd. 

Her indfandt ogfaa Harald fig til beftemt Tid. I Magnus's Følge ſtal, 
foruden Einar Fhambarftelve og mange andre Høvdinger, ogfaa Biſkop 

Grimfell have været *), hvilken faaledes ber for fidfte Gang nærvnes, Dog 

er det heel uvift, hvorvidt dette har fin Nigtighed. Om de egentlige For— 

handlinger ved Dette Møde fortælle vore gamle Strifter ikke frort. Der 

nævnes fun i al Kortbed, at Høvdingerne fuldt og faft havde beftemt, ej 

at taale to Konger paa een Gang, uden at disſe vare paa Det nøjefte 

forbundne med binanden, og at De Derfor vilde drabe Den, Der iffe vilde 

indgaa Forbundet 3): en Truſel, der tydeligt nok rettede mod Harald, 

efterfom Magnus ved at indbyde til Mødet havde lagt fit fredelige Sin» 

delag for Dagen. Det vifer fig ogſaa, at Der underhandledes paa den 

1) Stjaldar-AFfer nævnes alene i Morfinffinna og Flatebogen. Fagrffinna, der 

dog forreſten fynes at have fulgt en ert, der næften Ord til andet ſtemmer 

med Morfinffinna, nævner alene „Akr“, hvorved man fnareft Éunde tænte 

paa Ufer ved Oslo eller Ghriftiania, ifær da Hryggjarſtykke, Hrokkinſtinna 

og Snorre omtale Stedet fom beliggende ved GSøkyften, da det heder at 

Magnus ,lod tjelde oppe paa Landet”. Men da disfe fidfte aabenbart 

fitmftille den hele Sammenhæng og Maaden, hvorpaa Magnus og Harald 

traf fammen, urigtigt; og da derhos Thjodrek Munt (Gap. 17) udtrykkeligt 

figer at Mødet holdtes in Uplånd ad stagnum (d. e. Mjefen), maa man 

nødvendigviis tenke paa et Sted ved Mjofen, hvilket og vilde være omtrent 

halvvejs mellem Gudbrandsdalen, hvor Harald maa have holdt fig, og Oslo, 

fvor Magnus maa være landet. Ogfaa ved Mjøfen kunde der være Tale om 

„at tjelbe paa Cand”; og man funde vel tænke fig „Skjaldar-Aker“ at 

være ben ældre, fjeldnere Form for det fenere og Fortere , Utfer'', bd. e. den 

ftore Gaard Afer i Bang, ganſke tæt ved Mijøfen. 

2) Det er fun Thjodrek, I. c., fom figer dette. Hans Ungiveife er mistænkelig, 

da Grimkell for øvrigt iffe omtales under Magnus's hele Negjering, efter 

at han var med at ſtaffe Olafé Hellighed Unerkjendelfe, og der er for Grund 

til at antage, at han ej befandt fig i Norge, men at han derimod efter endt 

Misfion var vendt tilbage til England, og at han maaſkee var den famme 

Grimcytel, der 1038 blev Biffop i Susfer, og fiden, fom det heder, med Guld 

tiltjøbte fig Dftangels Bifpeftol ved Siden af den forrige, men blev for: 

dreven derfra, idet han dog beholdt Susfer til fin Død 1047. Villelmus 

Malmsbury de pontilic. Angl., 408 Savile, S. 238, 357, og Cotton: de 

epise. Norwicens, i Whartons Anglia sacra I, 406, jvfr. Florents af Worcefter, 

Uppendir, Mon, hist. Per. I, S, 618, 617, Chron, Sax, ved oven nævnte Uar. 

— 

3, Thjodrek, I. c. 
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allerede forhen af Einar Thambarſlkelbe fremfatte Grundbetingelfe, at Har- 

ald, imod at faa Deel i Regjeringen ved Siden af Magnus, føulde dDele fine 

Rigdomme med ham. Ligeledes fynes det Ceremoniel at være forud aftalt, 

fom nu fandt Sted ved den bøjtidelige Afflutning af Forliget. Der var, 

fige8 der, et fagert Gilde. Vaa den førfte Dag af Gildet, da man havde 

fpiift og Bordene vare borttagne, gif Magnus ud af Stuen, og vendte 

ftrar efter tilbage, fedfaget af flere Mænd, der bare fore Byrder. Han 

git nu fangsmed den Pall paa bvilfen Haralds Mænd fad, ftandfede ved 

hver ifær, og gav ham en eller anden Gave, enten et Sterd, eller et 

Skjold, en Kjortel eller en Ning 0. f. v.5 jo fornemmere enhver var, 

deſto foftbarere Gave fit han. Endelig fom Magnus til fin Frænde Harz 

ald, og vakte frem to ſmukke Ror-Tene, idet han fagde: bvilfen af disfe 

Tene vil du modtage, Frænde?" Da Harald fvarede: „den fom ev mig 

nærmeft”, fagde Kong Magnus: med Denne Nør-Sprote give vi eder 

Halodelen af Noregsveldet med alle Skylder vg Skatter og al den Ejen— 
døm, fom Dertil ligger, paa Det Vilfaar, at du overalt ſkal være lige faa 

pel berettiget Konge fom jeg, men at jeg Dog, naarevi begge ere fammen, 

ftal være den fornemfte, bvad Hilfen, Opvartning og Sæde angaar. 

Gre tre Fyrſter fammen, ſkal jeg fidde i Midten, ligefom jeg og ſkal ind— 

tage Kongelejet i Hatnene og benytte Kongebryggen; dertil føulle I være 

forpligtet til at ftyrfe og underftøtte vort Herredømme, fordi vi have gjort 

eder til Den Mand i Norge, fom jeg troede at ingen ftulde blive, faa 

fænge vort Hoved er oven Jorden”. Derpaa ftod Harald op og taffede 

Magnus for Den bam forundte Hader og Ophojelſe, bvorefter begge fatte 

fig til Driftelag, og vare meget byftige Morgenen efter lod Maqnus 

blæfe til Things, og forfyndte nu for hele den forfamlede Stare, bvilfen 

Gave han havde fljenfet fin Frænde Harald. Det Kongenavn, Harald 

hidtil havde ført, og fom ej havde været anerkjendt af Magnus og Høv- 

dingerne, blev nu paa Dette Thing i Magnus's Nærværelfe paa ny givet 

ham af Shore paa Steig). Da De tre Gilvesdage vare forbi, indbød 

1) Dette nævnes viftnok ikke uden i de Sagaer, der ej lade Thore give Harald 

Kongenavn oppe i Gudbrandsdalen, faa at der altfaa iffe egentlig er Tale 

om nogen Fornyelfe af Kongetitlen. Imidlertid ligger det i Sagens Natur, 

at Magnus ej tunde erfjende den foregaaende infurrektionelle Kongetitel, 

Harald havde faaet, faa at denne maatte gives ham paa ny, og formeligen, 

i Magnus's Nærvarelfe, Den lettefte Maade at forklare fig, hvorfor en- 

felte Gagaer lade Thore give Kongenavn her, er derfor den, at en faadan 

Bjentagelfe virkelig fandt Sted, og at de, da de ej melde noget om Laralds 

Beføg i Gudbrandsdalen, alene Funne omtale den fidfte Konge-Udraabelfe, 

hvortil de nu og henføre, hvad der ſkede ved den førfte, nemlig at Harald 

gav Shore hine betydelige Foræringer og Løfter. Disfe Foræringer og Lof— 

ter faa nemlig førft deres vette Betydning, naar man betragter dem fom 

Belønning, fordi Thore vovede, aabenbart at tage Haralds Parti. 
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Harald Magnus til et lignende Gilde hos fig, ligeledes med 60 Mand. 
Her gif Det meget prægtigt til, og begge Kougerne vare bvftige vg glade. 

Naden var nu fommen til Harald, at opfylde fin Forpligtelje. Den forſte 

Gildesdag gav Harald Magnus's Mænd Gaver paa famme Muaade, fom 

Maqnus forben bavde givet hans Mænd: Vaaben, Klæder og andre koſte— 

lige Sager, blandt dem mangt et fjeldent Styffe Da alle havde faaet 

Gaver, paa Magnus nær, fod Harald fætte to Stole frem, en for fig, 

en for Magnus. Da de begge havde taget Pladå, lod han brede et Klade 
ud Paa den Halm, der fom fævvanligt bedekkede Gulvet; derpaa fod han 

mange og ftore Taſker bringe ind og lagge paa Klædet. Idet Fafterne 
paa hans VBefaling aabnedes, fagde han til Magnus:  Forleden Dag vvere 

drog I 08 en betydelig Magt, fom I tidligere havde vundet fra eders 

og vore Uvenner, og toge 08 i Fallesſkab med eder: Det Var vel gjort, i 

Betragtning af bvor megen Anftvengelfe Det maa have foftet eder, at vinde 

Dette Nige. Nu have vi paa vor Side været udenfands, og vovet os i 

mange og ſtore Farer, førend vi fik alt Det Guld famlet, fom I nu ffal 

faa at fee, og fom vi ville Dele ligt med eder, ligefom I Dar deelt Kon- 

gemagten med os. - Jeg veed at vort Sindelag ev forfkjelligt, og at du ev 

meget gavmildere end jeg, Derfor anfeer jeg Det bedt at dele Disfe Penge 

mellem o8 een Gang for alle, far at enhver fiden fan gjøre med fit hvad han 

lyfter".  Derefter fød Harald Guldet helde ud paa Klædet, og nøjagtigt 

udbeje Den ene Deel til Magnus, den anden til fig. Alle FJilftedeværende 

forbaufedes over at fee faa meget Guld famlet paa eet Sted ber i Nor— 

Den; men, fige8 Der, Dette var ogfan egentlig Den græffe Kejſers Stat, thi 

alle fige at hos han er der Hufe fulde af Det røde Guld. Delingen ſkede under 

megen Lvyftighed paa begge Sider. Blandt andet fom der op et Guldjtøb 

faa ftort fom et Menneſkehoved. Harald tog Det op og fagde til Mag- 

nus: „hvad Guld har du at fætte op mod Dette Knaphoved?” Magnus 

fvarede: „vi have haft fan megen Ufred at vi have udgivet alt det Guld 

og naſten alt det Sølv, fom vi toge I Landſkyld eller havde i vort Gjem— 

me, og Der ov iffe mere Guld tilbage end Denne Ning, jeg bærer her paa 

Armen". Han tog Ringen af og rakte Harald den. Harald faa paa den 

og fagde: , Dette er visfelig lidet Guld, Frænde, for en Konge over to 

Kongeriger, tfær Da en og anden endog tvivler paa, hvor vidt Denne Ning 

tilpører eder eller ej”. Magnus fvarede noget ftodt: ,00is jeg ikke ejer 

Denne Ning med Nette, Da veed jeg ikke, hvad der med Nette tilhører mig, 

thi Denne Ming gav min Fader mig ved vor fidfte Afſked'. - I bar vijt 

Net i det, Herre”, fvarede Harald leende, at Kong Olaf gav eder ingen; 

men Denne famme Ning tog han fra min Fader for en ringe Sag, og ikke 

var Det godt før Smaafongerne i Landet, da din Fader var pan Det mæg- 

tigfte. - Dermed endte Denne Samtale, Der vel førtes I Spog, men 
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Hvor Harald bog tydeligt nok gav at forftna, hvilket Sindelag Lan nær 

rede mod Magnus. Naar han ellers talte om at Smaafongerne ikke 

bavde det qudt under Olaf, da fagde ban fun hvad Der tjente til Olafs 

- Novg, og havde han været Konge i Stedet for Olaf, eller havde der 

været Smaafonger, da ban felv tlev Konge, vilde de iffe været bedre 

farne under ham. 

Da Gildet var til Ende, aflagde tolv af de fornemfte Mænd paa 

begge Sider Ed til Befræftelfe af Forliget 2), bvorefter Kongerne ſkiltes 

venféabeligt av, og Droge bver til fit. Saaledes var Da Kongedommet i 

Norge for forfte Gang deelt mellem to Konger. Dog var Derfor ikke Nie 

get felv deelt, Kongerne havde iffe hver fin færffilte Part at herffe over, 

men begge regjerede i Fallesſkab, og for faa vidt en Deling fandt Sted, 

Da vedfom Den, fom man af det følgende vil fee, fun de fongelige Inde 

tægter af Kongsqaardene og Bøndernes Præftationer. Heller ikke gjaldt 

. Overeensfomften Danmark anderledes, end at Harald føulde hjelpe Mag— 

9 

nus at forfvare det, faa vel fom Norge; men Fallesſkab i Regjering 

vedfom fun det fidfte Nige *). I det hele taget funde man næften fige at 

Magnus havde vundet ved Overeensfomften, idet han derved ej alene fit 

berøvet fin Medbejler Sven en mægtig Bundsforvandt, men ogſaa felv 

fil en flog og frigserfaren Medbhjelper ved fin Side, medens tillige hans 

udtomte Skatkammer fyldtes ved Den af Harald modtagne Skat, om hvis 

Størrelfe man fan gjøre fig en nogenlunde anffurlig Foreftilling, naar 

man veed, at Haralds Deel, da den 20 Mar efter, neppe fynderligen for- 

øget, faldt i Den engelffe Konges Befidvdelfe, var faa vegtig, at Der maatte 

tolv unge, fterfe Karle til at bære den 3). Ved Hjelp af disfe Penge og 

underftøttet af Harald, funde Magnus nu, naar Tiden fom, med fordoblet 

Kraft og Iver ruſte fig mod Sven, der vel vofte fig af at have fordrevet 

Magnus fra Danmark 3), men desuagtet neppe uden YGngjtelfe imodeſaa det An— 

greb af Magnus og Harald i Forening, fom han maatte vide at næfte Some 

mer vilde bringe ham. ,Gavmilde Fyrfte”, figer Bølverf Skald i fit Krad 

til Kong Harald, det grønne Land blev dit med Rette, Da du mødte Mag— 

1) Dette figes fun i Fagrffinna Gap. 174, faa vel fom Mortinffinna og Fla- 
tøbogen. 

?) Dette figes udtryffeligt hos Thjodret Munk, Gap. 27. 

3) Schol. 84 til Mag. Adam III. 51. 

% Bed Hjelp af Kong Unund og Jarlen Tove", figer Mag. Udam II. II, 

nfovdrev Sven Magnus fra Danmark”, Paa denne Maade har altfaa 

Sven, da han fortalte Mag. Adam om alt dette, forflaret Magnus's Til 

bagetog fra Danmaré. 

Mund. Det norffe Folls Hiftorie. J. UL 9 
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nus, og bød ham Gud.  Forliget fluttedeg fredeligen mellem eder to 

Frænder, men Sten havde nu Krigstummel at vænte" 1). 

1) Haralbé Saga Gap. 90, Snorre Gap. 24, Fagrffinna Gap. 174, Morfin- 

føinna og Flatøbogen, Her bliver det nu beljligft at kaſte et BUE paa 

Snorres, faa vel fom Hryggjarftyffes og Hroffinffinnas Fremftilling af den 

hete Ratlfe af Begivenheder, fra det Øjeblik af, da Harald fom til Svithjod 

fra Rusland. De lade, fom oven nævnt, Harald firar flutte Forbund med 

Sven og berje i Sjæland o. f. v. (Harald Haardraades Saga Gap. 17, 

Snorre Gap. 18, 19). — Derpaa lade de Magnus udbyde Leding og dråge 
fydefter mod hiin. (Harald Haardraades Saga Gap. 18, Snorre Gap. 20), 

men førend fan møder Harald, lade de hans Mænd faa Betænketigheder, og 

ham felv hemmeligt, ved Hjelp af danffe Mænd byde Harald Forlig (Harald 

Haardraades Saga Gap. 18, Snorre Gap, 21); hvorefter ba Bruddet mellem 

Harald og Sven finder Sted ved den ovenfor omtalte Lift af Harald (Har: 

alb Haardraades Gaga Gap. 19, Snorre Gap. 22). Harald drager da 

hurtigt nordefter til Magnus, hvor denne laa med fin Hær, altfaa vel 

et Sted i Bifen, og aftaler et foreløbigt Forlig med ham. Fil Beftyrfelie 

anføreg et Bers af Thjodolf, der dog ikke figer andet end at Harald hurtigt 

fejtede fra Danmarf, og at Magnus fiden bed fam det halve Rige, famt 

at der blev et glædeligt Mode mellem Franderne; dette pasfer lige faa godt 

eller bedre paa den ovenfor fulgte Fremftilling. Lige faa henføres hertil hünt 

ovenfor meddeelte Bers af Balgard om Haralds Sejllads. Nu beffrives da 

det formelige Forlig, og Gildet m. m. (Harald Haardraades Saga Sap. 20, 

Gnorre Gap. 23, 24). Da Harald her Fommer føndenfra, Magnus norden= 

fra, fan der, fom det lettelig vil fees, ej engang blive Tale om noget Tog af 

Harald gjennem Gudbrandsdalen, og om nogen foreløbig Udnævnelfe til Konge. 

Derfor nævnes ogfaa Thore og Kongeudnævnelfen, famt de Gaver, Harald 

gav denne, førft ved Forligsmedet mellem Harald og Magnué. Her tilfejer 

Snorre faa vel fom Hryggjarfiykfe: „Thorgils Snorresføn, en forftandig 

Mand, figer at han faa det Ulterflæde, ver blev gjort af Kappen, og Gudrid, 

Datter af Guthorm, ESteigar-Thores Søn, fagde, at hendes Fader Guthorm 

havde ejet Bollen, og at hun faa den".  Hroffinffinna figer det famme, 

men nævner tun Odd Helgesføn i Stedet for Thorgils Snorresjøn, og Gud- 

run i Stedet for Gudrid, Anderledes figes dette dog i Fagrſtinna Gap, 

174, faa vel fom i MorÉinffinna og Flatøbogen: „Saaledes fortæller Thorz 

gils GSnorresføn, en forftandig Mand, og figer at han har hørt dette af 

Gudrid, Datter af Guthorm, Steigar-Thores Sen; han (Tbhorgils) fagde 

og at han felv havde feet Mafurbollen og Kappen, fom Harald havde givet 

Shore, og fom ba var fÉaaren til et Ulterklade". Dette tilføjes ikke ſtrax 

paa bet Sted, hvor Haralds Gave til Magnus omtales, men berimod ved 
Glutningen af den hele Beretning om bisfe Fransaktioner. Det indeholder 

faaledes et Øjevidnes Hjemmel for denne Beretning, medens derimod juft 

ben Omftændighed, at det findes ved ESlutningen, gjør det rimeligt at Snorre 

eller Hroffinffinnas Nedſkriver funne have fommet paa ben Janke, at og: 

faa Gaven felv var at bhenføre til Forligsgildet. Ut Jillægget, faaledes 

fom bet findes i Fagrffinna og Morkinſtinna, falder langt naturligere, og 

derfor ogfaa hele den Beretning, der befræftes berved, faar ftørft Sandſyn— 

ligheds Prag, medens ben anden temmelig tydelig vifer fig tillempet efter en 

uheldig Kritif, fan ej negtes, - Dertil Fommer og, at alene Fagrffinnas og 

Morkinſtinnas Fremftilling gjør bet begribeligt, hvorledes Sven kunde rofe 
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10. Magnus og Harald paa Oplandene. Misligt Forhold mellem Kongerne. 

Hvad Tid dette Furlig fandt Sted, angives ingenfted. nøjagtigt, men 

man maa formode at Det var om GSommeren 10462). Der funde 

iffe være Tale om, i dette Aar at foretage nogen ny Udruftning mod 

Sven, og denne fad Derfor Vinteren over i nogenledes uforftyrret Be- 

fiddelfe af Danmark, for fåa vidt ikke Danerne felv, hvad Der Dog er 

Grund til at antage, ved Uroligheder og Stemplinger gave haandgribelige 

Bevifer paa, hvor lidet de fynte8 om alle de frenffe, gotiffe og vendifte 

Krigerffarer, fvoraf Sven var omgiven, og hvis Opførfel, i det mindjte 

Vendernes, viftnok var faadan, at Mordmændenes Herredømme maatte anfees 

føm et Himmerige i Sammenligning dermed *). Magnus og Harald tilbragte 
imidlertid Høften med at drage om pan Vejtfler i Oplandene, men agtede at 

tilbringe Vintren i Nidaros, faa at det altfaa ev at formode, at de paa 

disſe Rejſer fangfomt og efterhaanden have draget nordefter. De havde 

hver fin færffilte Hivd, og vare ftundom fammen, ftundom ogfaa hver for 

fig. Det vifte fig fnart, bvad og Enhver funde vænte, at Benffabet mel- 

fem Kongerne ſtod paa fvrage Fødder. Deels var deres gjenfivige Stilling 

ſaadan, at den nødvendigviis maatte foraarſage indbyrdes Mistankelighed 

og Skinſyge, om der end ikke tidligere — hvad der Dog her var Filfæle 

det — fandtes nogen faadan; deels var Deres hele Væfen og Gharafteer 

indbyrdes modftridende, og endelig var Der nok af travle Øretudere, der 

gif fra Den ene til Den anden, og fatte Ondt imellem dem. Bonderne 
merfede fnart, at de i Harald havde faaet en langt firengere Herre, end 

De bidtil havde haft i Magnus. De fandt ham huard og uftaanfom i 

Inddrivelſen af fine Nettigheder, fær naar Magnus ej var tilftede. Ut 
De da anftillede Sammenligninger mellem begge Konger, var lige faa na- 

turligt, fom at disſe Sammenligninger faldt ud til Magnus's Fordel, 

medens Harald Derimod neppe betragtedes anderledes end fom en til Ri— 

fig af at have fordrevet Magnus fra Danmark. Thi ifølge Snorre og 

Hrokfinffinna var Magnus dragen fra Danmarf førend Sven tom. Men 

Fagrféinna og Morfinffinna lade netop Sven blive tilbage i Danmark, me: 

dens Magnus føyndfomt vejfer hjem. — Den ovenfor nævnte Thorgils Snorz 

resføn fynes at have været den Mand af dette Navn, der omtales i Stur- 

lungafaga IL 9, 19, efter Midten af det 12te Aarhundrede; han var en 

Søn af den 1170 afdede tovfigemand GSnorre Hunbogesføn, der i Gte Led 

nedftammede fra Olaf Paa. 

Morkinſkinna figer umiddelbart efter at Forliget omtales: „da det leed med 

Vintren og Sommeren efter”; altfaa kunde man heraf maaffee flutte, at 

dens Bearbejder fætter Forliget til Tiden ſtrax før Vintren. 

?) Danernes Stemplinger mod Sven fynes udtrykkeligt at være omtalte i det 

allerede ovenfor (S. 122) anførte Sted hos VBiljam af Malmsbury, 
Q % 

— 
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get uberettiget Mbentyrer, Der habde paatrængt fig dem og alene voldte 

Dem Ulempe. Alt dette merfede Harald godt, og ærgrede fig Derover. 

Han fagde dem for Had, der aabenbdart vifte deres Forfjærlinbed for 

Magnus, og føgte paa flere Maaver at ffade Dem. Men berved vorede 

Misfornøjelfen endnu mere, og Bonderne begyndte alvorligt at fnurre over 
at Harald paa en utilbørlig Maade føgte at ftaffe fig Indtægter, tile 

fod fig Udfugelfer, og gif Magnus's Net for nær. Da Einar Thambar— 

frelve og flere af Magnus'8 Venner Nørte Dette, fortalte de ham hvad 

Bonderne fagde, og vaadede ham til at være paa fin Poſt, at itfe 
Harald ffulde gjøre Jndgreb i hans Nettigheder. Den revdelige, del 

tænfende Magnus fvarede Dog, at dette fun var et ondftabsfuldt Opfpind 

af Haralds Finder, vg at han ej vilde tro at Harald vilde tiltage 

fig ſtorre Magt, end der tilfom ham med Rette, Men Ginar fagde, 

at ban alligevel havde Lyſt til at fer, hvorledes Sagen forholdt fig, 

og begav fig Derfor ben til et Thing, Harald juft habde ſammenkaldt. 

Einar bavde haft fit Natteberberge hos en mægtig Enfe, ved Navn In- 

gebjørg, Der nu ſkaffede ham et Folge af 60 vel bevæbnede Huusfarle, med 

bvilfe ban modte frem pan Thinget. Selv var ban fuldt bevæbnet og 

havde en guldbelagt Hjelm paa Hovedet. Kong Harald tog nu til Ovde 

og gjorde ftore og baarde Fordringer til Bønderne. Da rejſte fig en game 

mel Mand, ved Navn Toke, og fagde: ,jeg har nu levet vg været faldt 

Bonde i nogle Kongers Did; men jeg verd Dog iffe andet, end at naar vi 

førft bave en Konge, der med fuld Net er kommen til Riget, og bar faaet 

Kongenavn paa Øretbing efter Høvdingernes Naad og med hele Almuens 

Samtykke, men Der fiden fommer en anden Mand til Landet og forlanger 

Kongedømme og Kengenavn, faa er det itfe Denne, men biin, Der har meeft 

at fige over va "fine Sbeqner. Mit Raad ev derfor, I Bønder, at vi 

afvænte Kong Magnus's Beftemmelfe angaaende Kong Haralds Paalæg og 

Udfugeffer, og [ad og fremdeles i alle Dele, vife Kong Magnus Haver". 

Da ban fatte fig, ſtod Einar op, og takkede Toke og alle de forfamlede Bøne 

Der, for Deres vinffabelige Sindelag mod Kong Maqnus. Men Harald 

udbrød forbiteet: ,Højt bærer Du nu Hjelmen, Einar, og altid vier du 

tig fom min Modftander; lykkelig vilde den Dag være, naar din gyldne 

Hjelm funde ſtyrtes ned; ligefom du nu er et Hoved bojere end andre, 

ſkulde du da blive et Hoved fortere”. Dermed havedes Thinget, og Ei— 

nar vendte tilbage til Maynus 1). 

Kort efter Denne Fildragelfe hendte Vet fig, at Magnus og Harald 

vare paa een Gang til Veitfle pos en Mand ved Navn Aaslak. Her pavde 

1) Harald Haardraades Saga Cap. 22. 
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Kongen med fig fin Halbbroder paa mødrene Side, ved Navn Thore 19). 

Pladfene vare ordnede fanledes, at Magnus felv og nogle af hans Mænd 

fadde paa Fverpallen å den indre Ende af Salen, Harald og bans Mænd 

paa den ene Langbænk, og Thore paa Den anden, lige over for Harald *). 

Gfter den fædvanlige Skit ftulde de altfaa drifte hinanden til. Men 

Dette fandt Harald at være under fin Værdighed, og funde derfor iffe af 

holde fig fra, naar Thore talte, at benkafte dette Smædevers: 

Fi du fun, Tore, 

Thegn er du Ddaarlig, 
Hvinn-Gejt bed, 

borte jeg, Fader Din. 

Thore tog fig meget nær beraf, men Da han var flilfærvig og ikke 

havde fet for at finde Od, kunde han iffe give Harald hans Spydigheder 

tilbage, og gif derfor i Stilbed og ærgrede fig. Magnus merkede Det, og 

fpurgte om Warfagen. — Fore nævnte Den. Magnus fagde: ,jeg ſkal 

give Dig et Naad; naar han næfte Gang tommer med Smadeberſet, fan 

kvad igjen: 

Aldrig han dog gjorde 

Gard om Hefterumpen, 

fom Siqurd Syr, 

Det var din Fader! 3) 

Saa tænfer jeg nof, ban ikke videre vover at fpotte Dig” Da man fom 

til Bords, var Harald ftrar ude med fit Vers, men Thore forfømte fig 

ej, og 900 ham Det Vers igjen, fom Magnus bavde fært ham. Derover 

blev Harald faa rafende at han drog fit Sverd og vilde hugge til Fore, 

men Magnus fød til og hindrede det. Dog lod Magnus Thore herefter 

fidde ved fin Side, da der alene fom galt ud af at fade ham fidde lige 

over for Harald. 

Der blev fiden efter ved famme Gjeftebud ogfar talt om, hvad Der 

1) Denne Shore var en Son af Magnus's Moder Alfhild med hendes tidligere 

Mand eller Elffer, fe ovenfor I. 2. S. 665. Navnet Hvinn:Geft, (0. e. den 

tyvagtige Gjeft''). der i Haralds Vers tillægges hans Fader, fan neppe be: 

tragtes fom dennes rette Navn, men fun fom et Øgenavn, han enten virke: 

lig bar, eller fom Harald felv ved denne Lejlighed opfandt. Man bliver 

faaledes ikke heraf Fog paa, hvo hans Fader var. 

?) Om Tverpallen Ee. fe ovenfor I. I. S. 797, I. 2. S. 640. Det fres faale 

des at Harald har fiddet i det nordre eller fornemmere Undvege, Thore 

derimod, fom Kong Magnus's Broder, i det føndre eller ringere Undvege. 

3) Her figter Kong Magnus til den Sigurd Syr tillagte Gmaahedsaand og 

Karrighed, idet han viftnok efter hvad man fortalte ved Hoffet, beffylder 

ham for at have været faa forfynlig med den fra'Heftene faldende Gjødfel, 

at han opfamlede den i Pofer, bundne til Heftenes Vag, eller, fom det i 

Viſen omførives, gjerdede om Hefterumpen, 
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havde været forhandlet paa hint Thing, Hvor Einar Fbambarffelve var 

traadt op imod Harald. Man frævede De tilftedeværende til Vidne paa, 

btad Betingelfer Magnus havde opftillet, og hvor vidt Harald havde over- 

ffredet fine Nettighbeder. Da vidnede Aaslak, Verten felv, til Fordeel for 

Harald. Magnus blev faa ærgerlig berover, at han ej funde bare fig for 

at udbryde: „hvis jeg Funderaade, flulde det gaa Dem ilde, der bære Logn— 

vidne mod mig”. Derpaa hævedes Gildet. Der forefaldt ogſaa andre 

Ubehageligheder imellem dem eller deres Filbængere af lignende Slags, og- 

det mislige Forhold mellem Kongerne maa have været almindelig befjendt, 
da de fom til Forondhjem, for der at tage VBinterophold '). 

Der fortælles og om et andet Ting, fom det beder, paa Oplandene, eller 

fnarere i det Throndhjemſke, hvor Magnus, vg iffe Harald, var tilftede, og hvor 

Kongen taffede Bønderne for den Venligbed og Kjærligbed de vifte bam, og 

fornyede det Løfte, ban tidligere bavde givet, at ville tilgive alle dem, Ver havde 

været bang Faders Fiender. Da opftod, figes Der, Den rige og anfeede Thrond, 

en Frænde af Kalf Avnesfon, lovede ham i alle veltænfende Mænds Navn 

Hengivenhed, nævnte om at han felv ej havde været i Landet, da Kong 

Olaf blev drabt, og bad tilfidft Kongen gjøre dam den Gre at bytte Vaa— 

ben og Klæder med han, — et Bytte Yvorved Kongen, fom man let fan 

begrite, tar Den vindende, og hvorved Thrond alene paa en fin Maade 

vilde give Kongen en foftbar Gave, medens han paa famme Tid hædrede 

ham ved at fætte faa ftor Pris pan at funne bære bans Vaaben og Klo— 

ber. Da Kongen havde tilftanet har Vette, indbød ban ham til fig, bee 
vertede ham paa Det berligfte, og fljenfede ban ved Afſkeden endnu flere 

Gaver. Men herover, fortalles der, blev Harald faa voptændt af Skin— 

fyge, at ban fendte Mænd, forflædte i Munfedragt, ben til Thronds Gaard, 

hvor de mishandlede hans Folt, og trængte ind I Værelferne for at 

plyndre, alt efter Haralds Befaling. Men mod Forventning bleve de gredne 

og gjenfjendte af Thrond og hans Son Sigurd, der imidlertid havde 

faaet Hjelp af Bygydens Folk. Thrond beholdt Formanden for Udſen— 

dingerne, ved Navn Sven den gerdfke eller rusfifte *), hos fig fom Fange; 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 23. 

2) Denne Sven føyes at have ledfaget Harald fra Rustand, og at have faaet 

en Forlening af ham: han var altfaa ganføe afhængig af ham, og et vilje: 

føft Redfkab i hans Hænder. Naar det ber beder, at Sven og hans Mænd 

forflædte fig fom Munke, og det fiden figes, at Thrond i Forftningen ogfaa 

virkelig antog dem for Munke, der bad om Almisſe til hellige Steder, maa 

man nærmeft tænte paa bet af Knut den mægtige grundede Klofter paa 

Nidarholmen, hvor der maaſkee endnu vare nogle faa Munke tilbage (jvfr. 

ovenfor I 2. S. 823), men fom i faa Fald fikfert friftede en faare Fum- 

merlig Filværelfe, og efter al Sandfynlighed Eun ernærede fig ved nuog da at 

drage om og fammentigge Almisſer, faaledes fom bet i ben- oven meddeelte 
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de øvrige fod han iffe flippe førend Enhver havde faart em god Dragt 

VPrygl. Saa vil Magnus, fom Harald, fit dette fnart at here, og Mag- 

nus fyntes fige far godt derom, fom Harald ærgrede fig Derover. Af 
Frygt for at Harald flulde ove Fiendtligheder mod Thrond, ilede Mag- 

nus, ledſaget af et ſterkt Folge, ben til hans Gaard.  Fbrond og hans 

Mænd, der ved Synet af den væbnede Skare troede at det Var Harald, 

fom nærmede fig, lod i Haft Bud gaa om til fine Naboer, og fik en be 

tydelig Sfare famlet, rede til at modtage Ungriberne. Magnus beundrede 

hans Nofthed, og [od fam underrette om hans Frjltagelfe. Da kaſtede 

han og hans Mænd ftrar Vaabnene fra fig, gif Kongen imede, og bilfte 

ham med den ftørfte Glæde. Der blev nu et nyt Gilde for Kongen paa 

Gaarden, men ber underrettede Denne Trond om, at Harald ſtrobte ham 

efter Livet, og foreflog ham Derfor indtil videre at opholde fig bos ham felv, 

hvor ban funde være ſikrere. Thrond modtog Jubudet og fulgte med 

Kongen, forft paa Oplandene, fiden til Fbrondbjem. Harald gjorde vel I 

Lobet af Bintren nogle Forføy paa at faa bam fat, men forgjeves, og 

fanfedes fed det ud til Baaren: da føaffede Magnus ham hemmelig om— 

bord paa et Skib, der gif til Grønland. Saa hadefuld var Harald paa 

ham, at ban forfulgte ham og angreb bam ſtrax udenfor Nidarholmen, 

men Magnus, font berrygrede noget faadant, fom til, og bindrede faaledes 

Harald fra at udføre fin Hevn.  Fbrond fom lyfteligt til Grønland, hvor 

ban opbefdt fig en Fidlang ". 

Under Opholdet i Fyrondbjem forefaldt der ftundom alvorlige Op- 

trin mellem Kongerne og deres Mand. Det gif faa vidt, at en af 

Magnus's Hirdmænd dræbte en af Haralds, og verover vopftod der en 

faa ftor Uenigbed mellem Kongerne fel, at man maatte faa et formeligt 

Mude iftand, hvor De felv kunde afgjore Sagen imellem fig. Det fom 

vef til Forlig; men paa dette felvfamme Mode blev Der beganet et nyt 

Drab, om end fun af Vaade, ivet en ftor og kampeſterk Islanding i 

Kongens Folge, ved Navn Reidar, der betvagtedes fom en Tosſe og Dere 

for altid var udfat for alle Slags Forbaanelfer, medens ban Derimod fun 

var fejtet i fit Bæfen, og hans i fig ſelb gode Evner endnu iffe vet vare 

udviffede, blev fan haardt befat af Haralds Hirdmænd, der vilde hare 

Lojer med ham, at ban i fin Hidſighed greb en af Dem, løftede ham bøjt 

op og flog han med Hovedet mod Jorden, faa at Hjerneftallen braſt. 

Fortælling antydes. Det er deels+denne Omtale af Munkene, deels Thronds 

GSlægtffab med Kalf, deels Gjentagelfen af Umneftien, der egentlig Fun gjaldt 

Shrønderne, fom gjør det rimeligt at henføre Begivenheden til Throndhjem. 

1) Harald Haardraades Gaga Gap. 21. Efter Flatebogen og Morfinffinna 

meddeles Fortællingen i ,, Grønlands hiſtoriſte Mindesmerker“ IL. S. 612, fla. 
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Magnus vobede iffe at beholde ham i Nidaros, men fendte ham til en Lender— 

mand paa Oplandene (Orke- eller Gauldalen 7), hvor han kunde være i Sikkerhed 

for Harald. Denne fordrede Buder for den dræbdte Hirdmand, og da Magnus 

negtede at betale nogen Bod, efterfom Hirdmanden felv var Skyld i fin Død, 

begav Harald fig med 60 Mand lige op til den Gaard paa Oplandene, 

Hvor Reidar var fendt hen. Her fordrede han han udleveret, men Lender- 

manden havde futfet ham inde i et Udhuus, og fagde at ban iffe var der. 

Dette nyttede Dog intet, thi dDa Den underlige Reidar hørte at Harald var 

fommen, Dundrede og ſtormede han ſaaledes paa Døren, at fendermanden 

maatte flippe ban ud, bvorefter ban fiyetede lige ben til Kongen, anraabte 

han om Filgivelfe, tilbod ham fin Tjeneſte, og bad ham ikke forfmaa en Gare, 

nemlig et Svin af Sølv, fom han felv bavoe forarbejdet i den fidfte Tid, 

for at prøve om det forholdt fig faaledes, fom Kong Magnus engang havde 

fagt, at ban af Naturen havde Anlag til flig Kunftfardighed. Harald 

modtog Gaven, beundrede det virkelig fmukte Arbejde, og lovede Reidar 

fin Filgivelfe; men da han nærmere betragtede Svinet, opdagede han at 

det foreftilfede en So med Yvere, og at Det altfan var gjort til hans For- 

haanelſe, idet det indeholdt en Hentydning til hans Faders, Sigurd Syrs, 

Filnavn !). - Forbitret kaſtede Harald Svinet bort, og raabte: pålle Trold 

tage Dig, faar op og dræbder ban!” Men Reidar gred Svinet med de 

Ord: ,jeg faar Da felv beholde det, fiden du fun vil lønne mig ilde for 

det”, ilede ud af Salen og bort fra Guarden. Harald og bans Mænd 

føb ud efter ham, men bindrede8 af Lendermanden, Deres Vert, fra at 

forfølge ham. Reidar tog Vejen lige ud til Kong Magnus, fortalte ham 

hvad der var føeet, og vifte ham Svinet, hvis ſmukke Arbejde ogſaa ban 

beundrede, men ytrede tillige fin Gugjtelfe for, bvorkedes Det til ſidſt vilde 

gaa han, udfat, fom han var for Haralds Forfølgelfer. - Imidlertid tog 

fan fig fremdeles af ham og flaffede ham heleigt tilbage til Island, faa 

at han undgit Haralds Hevn. Men at Harald ærgrede fig Derover, og 

at dette end mere bidrog til at fjerne Kongerne fra binanden, fan man 

være forvisfet om *). 

Under Kongernes Opphold i Nidaros fik de et Beſog af den berømte id= 
fandfte Stad Arnor, en Søn af den tidligere omtalte Stald Fhord Kol 

beinsføn 3). Arnor havde Længere Tid oppoldt fig bos Torfinn Jul paa 

Orkno, og Digtet et Kvad om ham, hvorfor han fædvanligviis kaldes Arnor 

Jarlaſkald. Han havde ogfan Digtet et Kvad om hver af Kongerne, og 

1) Det er tidligere nævnt, at syr betyder „So“, og at Sigurd fik dette Jilnavn 

for ben Travlhed, hvormed han dyrkede Jorden og førgede for Gaardens Drift. 

2) Harald Haardraades Saga Cap, 26—29. Se om Reidar videre nedenfor. 

3) Om Thord, fe ovenfor 1. 2. S. 845. . 
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væntede fun paa Villadelfe til at fremfige det. En Dag, da han var nede ved 
Bryggen, beffjefiiget med at tjære fit Stib, fom der Vu» fra Kongerne, at de 

ønftede at høre hans Kvad. Han gif ftrar, uden engang at vafte Fjæren af 

fig, bog, fom man fan fee, ene af Etoltbed, da det ellers iffe var Skik at 

fremjtille fig ved Hoffet uden i fin bedfte Stads. Da ban fom til Stuedøren, 

fagde ban til Bagten: „giv Rum for Kongernes Sfald!" og traadte frem for 

Kongerne med den Hilfen: heilir alvaldar bådir! (Hil eder, Herffere begge . 

Harald fpurgte, bvem af dem han førft vilde fvæde for. „Den yngſte“, 

fvarede Arnor. Hvorfor det”, fpurgte Harald. Fordi man figer at unge 

Folk -ere mere hidſige“, fvarede Arnor flogt; thi enhver af Dem betragtede 

Det fom en WEresjaq at faa fit Kvad førjt fremfat, men mod Arnors Svar 

funde Harald iffe have noget at indvende. Han begyndte nu fit Kvad til 

Magnus, bvilket efter Det pan Den Tid mindre brugelige, velklingende og 

hojtidelige Berfemaal, fædvanligviis faldet Hrynhenda ), og udmerter fig 

ej alene fra Berfemaalets; men og fra De poetiffe Tanfers Side, Det 

betragtedes allerede af Samtid og den nærmefte Gftertid fom et af de 

fmutfefte og prægtigfte Kvad, den gamle Skaldeliteratur funde opvife. 

Mange Vers anføres Deraf bilt og ber i Magnus'8 Saga til Bekræftelfe 

paa Fortallingen8 Nigtighed, men desværre befidde vi Vet iffe fuldftæn= 

Digt. Det begyndte med at omtale Orfnø-FJarlevne, Skaldens Ophold hos 

Dem, og bans egne Hwndelfer; Derefter gif Det over til Magnus felv, ope 

højede ham over andre Konger, og berømmede hans Bedrifter. Skalden havde 

i Harald en ſtreng og nøjeregnende Dommer, iffe alene fordi alt for ftor 

Nos over Magnus maatte være Harald ubebagelig at børe, men fordi 
Harald felv var en af fin Samtids ſtorſte Stalde og ven vpperfte Uutoritet 

i alt hvad der angi Efaldefunft. Harald, fom viftnok iffe var i det 

bedfte Lune, fordi Arnor forft fvad om Magnus, fandt Fndledningen 

for fang. Da Arnor havde dvælet en Stund ved Ortnø-Farlerne og fine 

egne $Hændelfer, uden endnu at være fommen til Magnus felv, fagde Harz 

ald: ,0vi fidde I og høre paa Dette Kvad, der fun handler om bans egne 

Nejfer og Jarlerne der veſter?“ Magnus fvarede: „lad os bie lidt endnu, 

Frende; jeg tænfer nok at I ej ville finde mig alt for lidet rooſt, inden 

Kvædet ender”. Da fom Skalden til det Vers, hvori han bad Magnus 
at hore opmerffomt til, og pvor ban blandt andet Smigreri figer at alle 

andre Fyrſter ftaa langt tilbage for Magnus, og onſker ar ban fremdeles, 

lige til Himlen vevner, ſtal have førre Held og Fremgang end de. Da 
funde Harald iffe bare fig for at udbryde: „roos denne Konge faa meget 

du fyfter, men laſt iffe Derfor andre!” Arnor vedblev, beftrev hvor her- 

figt VBifunden bar Magnus i Løftingen under det fneehvide Telt, hvorledes 

D Uf at hrynja 2: give en ſterk, fuldtonende Klang, 
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prægtige Skibe flinnede over Havet, fom om det var fjerne Varder eller 

Solen felt, og hvorledes Magnus forreft i de Kæmpendes Næffer, hverfen 

føyede Id eller Sverd.  Utter udbrød Harald: denne Mand fmører faa 

tyft paa, at jeg iffe veed, bvor det vil ende”. Det endte ogſaa ſaaledes, 

at Magnus's Ferd over Havet ſammenlignedes med Engleſkarers Tog, og 

at Folfet ſagdes at elffe ham bøjeft af Alt, neſt Gud felv. Da Draapen 

var til Gnde, begyndte Arnor ftrar at fremfige Kvadet til Harald, der 

faldtes Blaagagla-Draapa '), og figes at have været et godt Kvæde. 
Da han havde endt Det; æføede man Haralds Dom om, hviltet Der 

var det bedſte. , Det ev tydeligt nok at fee”, frarede han, ,bvor ftor Forz- 

ffjel der ev mellem begge disſe Kvad, thi mit vil fnart blive glemt, medens 

Derimod Denne Draape, der er forfattet om Kong Magnus, vil blive fvær 

det faa fænge Norden er beboet”". FImidlertid gav Harald dog Skalden et 

qufdbeflaget Spyd, og Maqnus gav ham for vet førfte en Gu'dring. Denne 

Guldring fatte Arnor paa Spydfalen, og føred langs benad Salsqulvet til 

Døren med havet Spyd, idet han ſagde: „hojt fulle begge Kongegaver 

bæres!" Næfte Gang du fommer til Norge, du langordede”, fagde Har- 

afd, „maa du bringe mig et andet Kvad”. „Hbvis jeg overlever Dig, ſkal 

jeg Digte en Arveolsdraape om Dig", fvarede Arnor. Dette Løfte holdt 

pan ogſaa, og af denne Draape anføres mange Vers i Sagaerne, til Be— 

fræftelfe paa hvad der fortælles om Haralds fenere Bedrifter. - Kongens 

Spaadom gik og for faa vidt i Opfyldelfe, fom Blaagagledraapen nu ikke 

fænger fjendeg, medens den ftorfte Deel af Hrynhenda er opbevaret. 

Magnua forærede fiden Arnor en heel Knarr med fuld Farm, og vifte 

ham det |tørfte VBenffab >).  Ogfaa denne Begiveubed, faa ubetydelig den 

i fig felt ev, vifer dog, bvilfen Stinfyge der berffede mellem Kungerne, 

ifær paa Haralds Side. 

fl. VBegivenheder paa Orknoerne. Ragnvald Brufesføns Drab. 

Da Arnor Jurlaffald vad fine Draaper for Magnus og Harald, 

og begyndte med at omtale fine tidligere Nejfer og Orknoernes Jarler, 
undfod ban vift iffe at bentyde til de blo Rrigsfeener, hvortil han der 

habde været VBidne, og Vet vilde endog ikke Vilde været befynderligt, om 

han, Der af egen Crfaring bavde feet De ſorgelig Folger af Fallesherre— 

dømme mellem to ærgjerrige og indbyrdes ftinfyge Frænder, bavde opmunts 

ret Kongerne til Forligelighed, foreboldt dem hine Jarlers afſkrakkende 

1) Egentlig: Blaagasfenes Draape, d. e. Ravne Draapens fandfynligviid fordi 

ber i JIndledningen har ftaaet noget om Navne (blågögl). 

3) Harald Haardraades Saga, Cap. 24, 
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Grempel, og i Sardeleshed advaret Dem mod at lytte til Uroftiftere, der 

føgte at fætte Splid imellem dem, fun for Derved felv at vinde Fordel. Den 

Gnigbed, der i nogle Aar havde berftet mellem Jarlerne Nagnvald og 
Thorfinn, havde nemlig nu veget Pladfen for det blodigfte Fiendſkab, og 

hborvel den egentlige Aarfag maa føges i Jarlernes egen WErgjerrighed 

og Den Skinſyge, de altid nærede mod binanden, endog naar Forholdet 

mellem dem fulde fynes at være venffabeligt, ev det dog temmelig vift, at 

Kalf AUvnesføn, der efter fin Flugt fra Norge tyede til Fhorfinn Farl, 

ogfaa far haft ſtor Deel i at oppufte og fremføynde Fiendftabet imel— 

fem dem. Vi have feet, hvorledes Thorfinn, beffjeftiget med fine Fore- 

tagender i Sfotfand, ved Ragnvald Brufesfons Unfomft i 1035 fandt fig 

i at afftaa denne de to Frediedele af Oerne, imod at Ragnvald forbandt 

fig til at underftette bann paa bans Krigstog, og hvorledes de derefter i 

Forening gjorde flere heldige Erobringstog til Skotland, Syderøerne - og 

Irland). Saaledes gif det hen i 10 War %; der berffede i det mindſte 

tilfynefadende VBenffab og Enigbed mellem dem. Imidlertid fom Kalf 

Arnesføn fra Norge, og fandt en venlig Movdtagelfe hos FIborfinn, ver 

var gift med hans Brovderdatter Ingebjorg. Kalf tilbragte lange Tider i 

Veſterviking, idet ban berjede paa Skotlands og Irlands Kyſter; han ſkal 

ogfaa en Tidlang have været Høvding for Foingmanna-Lidet i Eng— 

fand. - Men han betragtede Dog Orknoerne fom fit egentlige Hjem, vg 

ophofdt fig den fængfte Iid i Galloway hos FIhorfinn, omgiven af fin 

talrige Krigerffare 3). Da Jarlen ogfan felv havde mange Folk at uns 

1) Se forrige Bind, S. 857, 858. 

2) J Orén. Saga, S. 52, omtales førft Vaaren efter Ragnvalds UnÉomft, der- 

paa (S. 54) den følgende Vinter, og endelig fremdeles 8 Vintre, altfaa til: 

fammen 10 Bintre, hvori de vare enige, og laa ude i Leding, fnart forenede, 

fnart hver for fig. 

3) Kalf forlod, fom det ovenfor er viift (I. 2. S. 947) Norge i 1039. Han 

føgte vimeligviis, hvad der og udtryffeligt figes, for det førfte til Thorfinn, - 

men derfor er det ej nedvendigt at antage at han ſtrax tog fafi Ophold hos 

ham. Dette fan, efter hvad der ovenfor nærmere vifes, ikke have været 

førend henimod 1045, da hine 10 Uar vare omme. Vel ftaar der i Orkn. 

Saga (S. 84), førft efter Ragnvalds Ded eller rettere efter Magnus's Død 

1047, omtalt, at Kalf var lange Stunder hos Jhorfinn, ſtundom i Befter- 

vifing paa GSfotland og FJsland, famt en Jidlang Høvding for Thingmanna- 

lidet. Men dette behøver dog ikke ftvengt taget at henføres til Jiden efter 

1047; bet gaar neppe engang an, da de fer Aar, der hengik fra 1047 til Kalfs 

Død 1053, ikke er lang Sid not til at alt det, der her opregnes, deri ſkulde 

Éunde indpasfes. Derhos figer Harald Haardraades Saga Gap. 69 udtryk 

feligt, at Kalf havde været i Befterviking, fiden han fingtede fra Norge, og 

at han Éun fom ofteft om Vintrene opholdt fig hos Thorfinn. Kalf nævnes 

ingenfteds i de engelffe Unnaler fom Høvding for Ihingmannalidet. Men 

blandt de under mange Éongelige Breve fra 1042 til 1045 undertegnede 
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derbofde, faldt det ham vanffeligt at beftvide Udgifterne til denne fore 

Mængde. Flere, og blandt dem upaatvivleligt Kalf, om end fun af den Aar— 

fag at Ragnvald var Kong Magnus's Ven og ivrige Fubænger, foreftil: 

fede han derfor, at ban ikke fænger fulde fade Nagnvald fidde inde med 

de to Frediedele af Ørknøerne, fan mange Udgifter fom han nu havde. 

Thorfinn lyttede ajerne til disfe Foreftillinger, og frudte Mænd ud tif 

Orknoerne med den Anmodning til Ragnvald, at han ſkulde afftaa til 

Fporfinn den Trediedeel af Øerne, fom Einar Branqmund i fin Sid bavde 

befiddet. Da Nagnvad fit dette Budffab, raadflog han med fine Benner 

Derom, og afgav derpaa Det Svar, at den Deel, hvorom der nu va 

Sporgsmaal, havde ban faaet i Len af Kong Magnus, der betragtede den 

fom fin egen Arvedeel; at det ſaaledes maatte fomme an paa Kong Maq-. 

nus, bvo af Dem der fremdeles ſkulde befidde den, og at han ej vilde give 

Slip paa Den, bris Kongen afgjorde Denne Sag til hans Fordel. Da 

Sendemændene bragte Thorfinn dette Svar, og tilfvjede at Ragnvald neppe 

med det Gode vilde give Slip paa hiin Deel, Lev han meget vred, og 

fagde at det var bøjft uvilligt, naar Kong Magnus tilegnede fig hans 

Brovderarv, tbi Den Afſtaaelſe, hvorpaa Magnus beraabte fig, var alene 

aftvungen ham og Brufe, da de vare fomne i Kong Olafs Vold. Han 

fafdte det meget utafnemmeligt af Ragnvald at negte bam Denne bans Bro- 

derav, uagtet han fan fænge havde faaet fidde i Fred for ham, men dere 

for, fagde han, føulde han ogfaa nu med Vaabenmagt aftvinge han, bvad 

ban iffe godvilligt vilde afftaa. Han fendte Folk baade til Syder— 

øerne og op I Skotland for at ſamle en Har. 

Da Nagnvald fik dette at bore, fammenfaldte han fine Benner, og 

fpurgte dem, hvad Hjelp de vilde yde ham, da han ej var tilfinds at 

afftaa nogen af fine Befiddelfer uden at have prøvet Kræfter m.d Thor— 

finn. Meningerne vare deelte. Nogle fandt det rimefigt, at han iffe vilde 

afitaa noget; andre fandt det lige faa vimeligt at Fhorfinn nu en Stund 

vilde have den ftorfte Deel af Riget, efter at Ragnvald faa fænge havde 

Navne forefommer en ,Carl minister: ſtulde dette maaffee være en For: 

drejelfe af Kalfs Navn? I faa Fald havde vi en Ungivelfe af Tiden, i hvilfen 

han var Thingmannalid-Hevding; og det pasfer færdeles godt, at Navnet juft 

ophører at vife fig efter 1015. Ut Jhorfinn opholdt fig deels i Galloway, 

deels paa Katanes, er ovenfor nævnt (I. 2. S. 857). Da Skotland, Ir— 

land og England nævnes fom Scenen for Kalfs Bedrifter, er det vjenfdnligt, 

at han har opholdt fig etfteds midt imellem disfe Landes Kyſter, og em faar 

dan Beliggenhed indtager netop Galloway. Herfra har vel ogfaa Fhorfinn 

fendt fin Opfordring ,,ud til Orkno“z og man fan med dette for Øje godt 

forftaa, hvorledes Tbhorfinn, efter at have foretaget fine Udruftninger, dog 

itfe var kommen længere end til Petlandsfjorden, da Magnvald efter fin 

Tilbagetomft fra Norge føgte imod ham, faaledes fom det nedenfor vifes. 
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haft den. De fandt det heller ikke raadeligt for Ragnvald at begynde 

Krig med Thorfinn, der kunde opſtille Krigere fra Katanes, meget af 

Skolland, Syderørrne, og en Trediedeel af Orknoerne, medens han fetv 

afene funde ſkaffe Folt fra de to Frediedele af Derne. Enkelte foreflog 

Derfor at man (fulde fee til at faa et Fovlig iftand, og at Ragnvald I Det 

Ojemed ftulde tiibyde Thorfinn Halvvdelen af Øerne. Da Ragnvald faa, 

hvor uenige de vare, fagde ban at beller end ſtrax at flutte et fandant 

Forlig om ar dele Riget, vilde han forlade det for en Iid, og føge Hjelp hos 

fin Foftbroder Kong Magnus. Denne Beflurning udførte ban ogſaa firar, 

drog over til Norge, og begav fig til Magnus, fom Da man være fommen 

ganſke nylig fra Danmark (Høften 1045). Nagnvald fortalte Magnus, 
hvorledes Sagerne ftode mellem bam og FIhorfinn. Magnus vifte Ragn— 

vald al mulig Velvilje, bad ham at opholde fig hos ham faa længe han 

vilde, og tilbød at give ham faa ftort Len, at ban Deraf godt funde un- 

derholde fig felv og fine Mand. - Men Ragnvald vilde intet høre om at 
opgive fine Befiddelfer: ban bad fun om Hjelp til at forfvare dem mod 

Thorfinn. Magnus føjede ham beri, og gav ham en Deel Ledings— 

Sropper. Han gav han ogſaa en Hiljen og Brev under fit Ind— 

fegl til Kalf Arnesføn, hvori han lovede denne Landsvift i Norge, Til— 

bagegivelfen af alle bans Gjendomme, og fit Venſkab vven i Kjøbet, 

om ban vilde underftotte Nagnvald mod FIborfinn. Ragnvalds Op- 

bold i Norge var fun fort: faa frart Magnus havde opfydt hans 

Bøn, fejtede ban atter vefter, landede ved Hjaltland, hver ban og famlede 

Folk til fig, og begav fig Derfra til Orknoerne. Her ftevnede han ligele= 

Des fine Venner til fig, og med fin ſaaledes Fforfterfede Hær ſtyrede han 

over modD Katanes, bvor Therfinn imidlertid var fommen med de Sfarer, 

ban havde famlet i Sfotland og Sydrøerne: - Ragnvald Jarl fed fig det 

være magtpaaliggende, jo før jo beller at fende Kongens Brev og Bud— 

ſkab til Kalf Arnesſon, og Denne laante, fom det fyntes, villigt Øre der— 

til. Saa mart Fporfinn fil bore ar Ragnvald var fommen til Øerne, og 

vilde gjefte Katanes, jejlede han ham firar imøde med fin Flaade. Denne 

beftod af 60, men for Det mefte fmaa Efibe; Ragnvald bavde Verimod, 

Da han ftaf ud i Pettlandsf, orden, 30 ſtore Skibe. Jarlerne mødtes ved 

NRaudabjarg, fandfynligviis det nutærende Oldhead, fydligft paa Nagn- 
valdsø 1). Fra begge Sider angreb man binanden med Den frørfte Heftig 

1) Raudabjarg (Mødbjergene) have nogle antaget for Dunnet Head i Katanes 
ved Indlobet til Ihurfobugten. Men det maa være at føge paa Orkno— 

Siden, efterfom det udtrhkkeligt figes at Thorfinn fom mod Ragnvald, juft 

fom denne fom til Pettlandefjorden, og at Jhorfinn, firar efter Slaget, led 

jøge efter Flygtningerne omkring paa alle Ser. Man tunde maaffee ogfaa 

tænte paa Sydfpidfen af Waas eller Baagaland, men herfra var det dog 
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hed, og Striden blev haard og blodig. Kalf Arnesſon havde vel været i 
Følge med Fborfinn, og bavde ikke færre end fer ftore Skibe at raade 

over, men Birfningen af Konqens Tilbud vifte fig nu, idet han med disfe 

Skibe, der vilde funne have gjort Thorfinn den frørfte Nytte, holdt fig 

affides fom en uvirkſom Filffur. Da Kampen havde vafet en Stund, 

begyndte Mandfaldet at vende fig paa Thorfinns Side, ijær fordi Ragn— 

valds Sfibe vare faa meget højere end hans. Det ene efter det andet af 

Fporfinns fmaa Skibe blev vyddet, faa at De fiendtlige Skibe omfivder 

paa begge Sider omgave hans eget, Der vel var ſtort og godt udrufiet, 
men dog havde vanffeligt ved at forfvarr fig mod faa ftor Overmagt. 

Mange af Befætningen faldt eller faaredes, og Ragnvald vilde allerede til 

at entre, da Thorfinn, fom faa at dette vilde blive hans Undergang, lod 

Fengflerne bugge og voede til Land. Det var Dog ikfe hans Henfigt at 

unddrage fig fra Kampen, men alene at fornye Befætningen med frifte 

Krigere, og bringe de dræbte og faaredei Land. Blandt dem, fom Thore 

finn ved denne Lejlighed lod gaa i Land, var ogfan Arnor Jarlaftald, 
fom paa den Tid oppoldt fig hos Jarlen og ſtod i fror Yndeft hos bam. 

Det lader ikke til at han var faaret, men Det fynes fun at have været 

Ombyggelighed for bam, og Frygt for at en faa udmerket Skald ſtulde 

blive dræbt, Der bragte Fhorfinn til at fade dam forlade Skibet. Arnor 

ptvede ogfan felv i et Vers, fom han ved Denne Lejlighed fvad, at han 

juft iffe havde nogen Lyſt til at ftride mod Ragnvald, og at Jarlernes 
Strid var faare beklagelig for deres fælles Venner. Denne Stemning var 

maaffee temmelig almindelig blandt begge Jarlers Krigere. Da FIborfinn 

havde bemandet fit Skib paa ny, begav han fig hen til Kalf, bad ham ej 

fænger unddrage ham fin Hjelp, og foreftillede bam det mislige i at ſtole 

paa Magnus'8 Tilbud. „Du funde jo”, fagde han, ,iffe engang beholde 

Kongens Yndeft, da man ſkulde tro at du ſtod hojt anføreven Hos ham, 

end fige nu, efter at han bar jaget dig i Landfiygtigbed.  Desuden, bvis 

Ragnvald overvinder og, og faaledes han og Magnus ganfte fan Herre— 

dømmet her veftenfor Havet, vil du ej fænger have noget fiffert Tilbod 

her, medens du Derimod, Hvis jeg fejrer, iffe ffal mangle noget af, bvad 

der ftaar i min Magt at give. Hode vi faft fammen, da fan ingen 

faa Bugt med os her veier Du vil da vel heller iffe have den 

Stam, at ligge fille fom en Kat i en Roſe, medens jeg lige for Dine 

Øjne ftvider for vor begges Friped. Derhos ere vi faa nøje befvogrede, 

at det anftaar enhver af os bedft at bjelpe Den anden mod Fiender, til 

hvem vi ikke ftaa i noget faadant Forhold". Disfe Foreftillinger og Op» 

vanffeligere for Ragnvald i Nattens Mørke at fomme over til Norge og 

udenom Thorfinns Flaade, 
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eggelſer kunde Kalf iffe modftaa. Han bød fine Mænd ſtrax at fægge ud 
til Strid med Ragnvald. Det var paa bøj Tid, thi Thorfinns øvrige 

Skibe vare nær ved at tage Flugten. Thorfinn lagde fit Stib frem mod 

Ragnvalds eget, medens Kalf angreb De mindre af Ragnvalds Skibe. 
Her havde Kalf nu den ſamme Fordel over disſe, ſom de forben havde 

baft mod Thorfinns Smaaftibe, nemlig at være højere. — Han fit derfor 

fnavt ryddet dem.  Naden fom nu til et Skib, bemandet med Kedings- 

tropper fra Norge, men Da Disje fan, bvorledes De nærmefte Skibe vare 

blevne ryddede, tabte de Mudet, hug Tengſlerne los, og flygtede. Der 
par faaledes fun faa Skibe tilbage hos Nagnvald, fom imidlertid habde 

udholdt en heftig og temmelig ulige Kamp med Thorfinn. Og va Kalf nu 
fagde til paa Den anden Site, vovede han ej at fortfætte Kampen langer, 
men fod Fengfferne hugge og tog Flugten. Det var allerede fangt ud 

paa Dagen, og Morfet faldt paa. Nagnvald benyttede fig heraf til at unde 

fomme, og tog Vejen lige til Norge. Thorfinn derimod begyndte Morge— 

nen efter at Drage omfring til alle Øerne for at opføge Flygtningerne, af 

hvilke nogle bleve dDræbte, andre fil Grid. Thorfinn underlagde fig dDerpaa 

ale Øerne, hvis Indbyggere maatte gaa ham til Haande, om de end fore 

hen bavde fvoret Nagnvald Troſkabsed. For Sikkerheds Skyld tog han for 

det forfte fit Sæde i Orkno med en tålvig Skare af Krigere, til pvis 

Underhold han fod hente betvdelige Forraad fra Katanes, men fendte Kalf 
fom et Slags Statholder til Svdrøerne, for at pasfe paa disſe. 

Ragnvald havde imidlertid begivet fig lige til Kong Magnus, der nu, 

fom før, tog venligt imod ham og tilbød ham Ophold hos fig. Ragn- 

pald forblev ogfaa hos ham indtil noget ud paa Bintren, Da Froften alle- 

rede var begyndt, og Fjordene tillagte 1). Da fagde han, at han endnu 

en Gang vilde forføge fin Lyffe mod Iborfinn. Kongen foreftilede ham 
det mislige i at gjøre et faadant Tog ved Vintertid, og bad ham beller 

vænte indtil Vaaren fom og Ifen gif op, men fovede for pvrigt at Folt 

og Skibe finde ftan til bans Tjeneſte. Nagnvald meente Verimod, at det 

juft nu var Den belejlige Iid til at angribe Fhorfinn, da han aller- 

mindft var befavet derpaa; han vilde desuden ikke tidere opofre Kongens 

Krigere til Unytte, og baabede mere af et Driftigt Overfald med et enefte, 
vel bemandet Skib, end af em formelig Krig med en ftørre Flaade. Jo 

færre Skibe han havde, deſto mere uforvarende funde han nemlig komme 
over Thorfinn, og Defto lettere funde han undflippe, om Planen mislykkedes. 

1) Denne Omftændighed, at Fjordene omtales fom frosne, foruden den Hurtig- 

hed, hvormed Ragnvald fommer over til Magnus, og tilbage til Orkno to 

Gange i cen Høft, beftyrfer, hvad der ovenfor er antaget, at Magnus til 

bragte denne Vinter (1045—1046) i VBifen, 
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Magnus fagde at han funde gjøre fom han ſyntes, og bad ham fremdeles 
tomme tilbage til ham, naar han vilde. 

Naqnvald uvdruftede nu fit SKO, og befatte det med de meeft udføgte 

Folk. Flere af dem vare Kongens Hirdmænd. Med en qunftig Vind 
fejlede ban fra Norge, fom til Hjaltland, og hørte der at Fhorfinn, al- 

deles fom han havde formodet, ingen Ufred væntede og Derfor Havde fendt 
mange af fine Mænd fra fig. Han opholdt fig, fuldfommen tryg, paa 

Nosfø, fandfynligviis ved Birgsaa paa Veſtſiden, fun omgiven af et ringe 

tal Folk). Ragnvald fil fnart at vide, bvor han var, og fom faa 

uforbarende over ham, at han allerede havde befat Dørene til Hufet førend 

nogen af Dem, Der vare indenfor, merkede det. Det var ved Nattetid. 

De flefte fov, men Jarlen fad endnu ved Dviffebordet.  Nagnvald var 

baard nof til at fætte Id paa Hufet.  Fhorfinn og hans Mænd grebe 

flrar til Vaaben, men funde intet udrette, fordi alle Udgange vare befatte. 

SFImidlertid begyndte Ilden at gribe om fig. Fhorfinn (od Ragnvald an- 

mode om at tilftede alle Dem Udgang, fom han vilde fljenfe Livet; Vette 

forundte Nagnvald alle Kvinder. og Ufrie, men hvad Fporfinns Hirdmænd 

angif, vilde de, fom han fagde, neppe være ham bedre fevende, end døde. 

Men meden8 nu De, fom Magnvald vilde føaane, bleve bragte ud, ſaa 
Thorfinn fit Snit til at far en Brævdeveg under Hufet brudt los: her 

føb han ud, med fin Huftru Ingebjørg i Armen, og i Belgmorket og Ven 

tyfte Rog bleve Ragnvalds Mænd ham iffe var, faa at ban beldigt fom 

ned til Stranden, og Der fit fat paa en Baad, hvori ban, endnu fumme Nat 

roede ganſke alene over til Katanes. Ragnvald brændte hele Gaarden op 

med alle de Mænd, fom vare Derinde, og bverfen ban felv eller nogen af 

hans Folk havde mindfte Anelſe om at Fyorfinn var undfluppen. Denne 

føgte ogfaa fremdeles at holde ham i Uvidenbed derom, for ſiden deſto 

fettere at funne overrumple ban, og holdt fig til den Ende ffjult hos fine 

Benner paa Katanes. Ragnvald rejfte imidlertid rundt om til alle Øerne, 

fom fan underlagde fig, og fendte endog Bud over til Katanes, at ban 

gjorde Fordring paa Det Nige, fom Thorfinn her havde haft. Ingen 

modſagde han, og ſaaledes foævede ban fremdeles i Den Iro, at Thor— 

finn var indebrændt. 

Da Naqnvald havde tilendebragt fin Hyldingarejfe, opflog ban fin 

Bolig i Kirfevaag *), for her at tilbringe Vintren. Hid lod han derfor 

1) Da Mosfø nævnes her i Orfn. Saga S. 72, og vi fenere erfare at Birgsaa 

var Thorfinns egentlige Nefidens, er det ogfaa fandiynligt, at det var der, 

hvor han ved ben ovenfor nævnte Lejlighed holdt til; fnareft ſtulde man dog 

elferé formode, at Hrossey her ftaar ved en Skrivfeil for Håey eller Rögn- 

valdsey, ba ber fra bisfe Der netop lod fig „ro over til Nes“. 

2) Dette ev det førfte Sted, eller et af de førfte Steder, hvor Kirkevaag (Kir 
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og bet nødvendige VBinterforraad bringe fammen, og der behøvedes meget, 

da han havde mange Folk Hos fig og levede paa en ftor Fod. Lidt før 

Juul vejfte han felv med et betydeligt Følge til Lille-Papo (Papey- 

Gtronsey) efter Malt til Fuleølet. En Aften under hans Ophold ber, 

fad han og hans Mænd (ænge ved Ilden for at varme fig. Fyrbøderen 

ytrede, at der begyndte at blive Mangel paa Ved til at holde Baalene 

vedlige. Jarlen vilde fvare: „vi ere ogſaa varme nok, naar disſe Baal ere 

nedbrændte”; men han fom til at forſnakke fig og fagde: ,vi ere ogfaa 

gamle not”. - Han merfede ſtrax Fejlen og fagde: „nu fommer det mig i 

Hu hvad min Fofterfader Kong Olaf fagde paa Stikleſtad, da jeg gjorde 

ham opmerffom paa at ban forfnaffede fig, nemlig at naar der hendtes 

mig det famme, ſkulde jeg berede mig paa min nær foreftaaende Død: hvo 

ved, fanffee min Frænde Thorfinn ev endnu i Live" '), I det famme 

hørte de at Gaarden var omringet af Folk. Det var virkelig Iborfinn, 

der nu fom for at gjengjelde Ragnvald det forrige Overfald og lade ham 

frifte den famme Skjebne, fom var ham felv tiltæntt.  Fhorfinns Mænd 

fatte ftvar Id paa Hufene, og opftablede ftore Dynger udenfor Døren. 

Han tillod imidlertid alle dem, der ikke hørte til Jarlens Fulge, at gaa ud. 

Da de flefte af disfe vare føomne ud, faa man en Mand fomme frem i 

Døren, han var fun iført Liintlæder, udqav fig for en Djatn 2), vg bad 

Thorfinn og de Omftaaende rætte ham Haanden og hjelpe han over 

Dyngen. Men i det famme ftøttede han fig med begge Hænder paa 

Dyngen, og gav fig faadan en Fart, at han hoppede over bande Dyngen 

og Mandfredfen, fom ned langt bagenfør Denne, og forfvandt i Mørket. 

„Det var Jarlen", vaabte Thorfinn, ingen befidder faadan Legemsfærdig- 

Hed uden han; efter Ham, faa burtigt I funne!" Thorfinns Mænd for- 

drelte fig nu i Flotte vundt om Øen for at opfede ham. Ragnvald havde 

gjemt fig i en Steenurd nede ved Stranden, og De vide neppe have fun- 

Det ham, hvis ban ej var bleven robet ved fin Stjødehund 3), fom var 

Éevall) nævnes. By var det imidlertid da neppe endnu blevet, men man 

maa antage at bet nys havde faaet fit Ravn efter den fandfynligviis af 

Nagnvald felv til Grindring om hans Fofterfader byggede St. Olafs Kirke, 
Byens ældfte, nu fløjfede, Sognekirke. 

1) Det Udfagn, hvortil Ragnvald her figtede, fe førfte Bind, S. 798. 

2) Djakn d. e. Diaconus. Ultfaa var der Grjftlige tilftede. Heraf fynes man 
at maatte flutte, at der endnu paa Øen har boet irffe Gejftlige, af vore 
JForfædre Ealdte Paper, efter hvilke denne Ø, faa vel fom ftore Pape eller 

Papey-Weftrey, har faaet Navn. 

%) Skikkjurakki, fom den i Sagaen kaldes, d. e, egentlig en Smaahund til at 

bære under Kappen. Maaſkee bar Ragnvald den med fig. 

Mund. Det norſte Folks Hiforie, L. IM. 10 
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fulgt med bam. Thorkell Foftre 2), der med fin Flok fedte paa den Kant, 

hørte Hunden ajø, gif efter Lyden, fandt Jarlen, og tog ham til Fange. 

Den gjenfidige Forbitrelfe var for ftor til at der funde være Fale om 

at føjenfe bam Livet. Nagnvald vilde heller iffe have viift nogen Naade 

mod Thorfinn eller Fortell, om ban nu bavde baft dem i fin Maat. 

Han vidfte faaledes, at der ingen Naade var at vænte for ham, vg var 

desuden, fom vi have feet, allerede belavet paa at flulle dø. Thor— 

fell befalede en af fine Mænd at dræbe ham, men denne vægrede fig, den 

næfte lige faa, og Devpaa De øvrige, den ene efter Den anden, uagtet Thor— 

kell til Befalingen føjede Løfte om Belonning. Tilſidſt maatte Thorkell 

felv udføre Drabet, tbi han vidfte, hever det, at en af De to, ban eller 

Nagnvald, maatte falde for den andens Haamd. Da Dravet var fleet, 

fom Thorfinn Jarl til, og ytrede ingen Misfornsjelfe derover; tvert imod 

fod han ogfaa hele Ragnvalds Folge dræde. Den følgende Morgen drog 

ban med fine Mænd paa Nagnvalds Fartoj til Kirfevaag. Han fod det 

fade med Malt, fatte de famme Skjolde ved Stavnene, fom NMagnvald 

havde haft, og lod ikke flere Folk vife fig, end dem der havde fulgt Magn- 

vald. Da ban fom til Kirfevaag, troede Derfor alle Ragnvalds tilbage- 

bfevne Mænd, at det var Deres Herre, fom fom, og gif ubevæbnede ned til 

Stranden for.at tage imod ham. De bleve derfor let overmandede og 

tagne til Fange af Fhorfinns Krigere. De vare i Ult 30, bvoraf de 

flefte Kong Magnus's Hirdmænd og Benner, men Dette hindrede iffe Fore 

finn fra at fade Dem alle fammen dræbe, paa een Hirdmand nær, fom han 

med Flid ffaanede, for at ban funde Drage hjem vg fortelle Kongen, bvad 

der var føeet. Ragnvalds Lig blev bragt til Store Papo Papey Weſtrey) 

og Der begravet, fandfynligvits ved Det Der værende Kapel, Der var inde 

viet til Helgeninden St. Friduana (af vore Forfædre Faldet Frokbæna), 

om hvis Undergjerninger der gaves mange Sagn *). Hans Død vakte 

ftor Sorg blandt hele Almuen paa Orkno, tbi ban bavde vundet Alles 

Hjerter ved fine udmerkede Egenſkaber. Af alt, bvad der fortælles om 

ham, fynes man og at maatte flutte, at ban Dar været en Mand af et 

veltænfende og trofaft Sindelag, bvilfet han tfær lagde for Dagen ved fin 

opofrende Troffab mod Kong Olaf og fin Ombu for hans Broder Hars 

ald; bermed forenede ban ogfaa Tapperbed og Krigsfærdigbed, erbvervet 

fornemmelig under Dans femaarige Opbold i Rusland. J Striden mod 

Thorfinn vifte ban fig vel efter vore Begreber baard og grufom, idet 

ban forføgte at brænde ham inde med hele hans Følge, men Det var nu 

1) Om Thorkell Foftre, fe forrige B. S. 650 flg. 

2) Kapellet, eller Ruinerne deraf, Faldes nu St. Tredwalls Kapel. Navnet 

Sriduana er i Skotland forvanffet til Tredwall. Om Frollhæna, fr Orkn. 

Saga S. 414, 
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engang Skik og Brug i den Id, hvor der førtes en Kamp paa Liv og 
Død, og Torfinn vifte fig paa fin Side endnu langt grummere,  Nagnvald 

fan ved fin Død ej have været meget over 35 Aar gammel. 

Thorfinn underfaftede fig nu alle Øerne, og ingen vovede at gjøre 

ham Modftand. Kong Magnus fik vel tidligt den næfte Vaar Budffab 

om Ragnvalds Drab, der gif ham baardt til Hjerte, og fom han lovede 

at ville hevne, faa fnart han fit Sid dertil; men for Øjebliftet var han 

faa beftjeftiget med fine Udruftninger mod Sven Ulfsføn og Harald, der 

berjede i Danmark, at han ej kunde enfe dDe orknoiſte Anliggender. Den 

folgende Hoſt og Vinter optoge Forhandlingerne med Harald ham; i al 

denne Tid havde Shorfinn faaledes frie Hænder, og berffede unfbængigt 1). 

12. Magnus's fidfte Fog til Danmark og Dod. 

Bintren fra 1046 til 1047 var ufædvanlig haard i hele Nord-Eu— 

ropa. Iſaer indtraf en heftig Froft i Februar Maaned, fom tillagde Ha- 

vet mellem Norge og Danmark, faa at Uvene (øl over Jfen mellem begge 

Lande*). I den veftlige Deel af England faldt der faa megen Ene, at 

Iræerne8 Grene knakkedes, og ikke engang de aldſte Folk funde erindre 

at have oplevet en faadan Kulde, der tillige ledſagedes af frygtelige Uvejr. 

Derved opftod Hungersnød og Sygdomme blandt Menneffer og Kvæg, 

endog Fugle og Fifte dode af Froft og Hunger 3). Denne Froft fom 

ellers belejtigt faa vel for Fhorfinn FJarl, fom ifær for Sven Ulfsføn i 

Danmaré, der med det førfte funde vænte Angreb af Magnus, thi der- 

ved bindredes denne fra at foretage Udruftninger og tiltræde Toget faa 

tidfigt, fom han ellers vilde have funnet, og Sven fi faaledeg længere 

Friſt end der ellers vilde været blevet ham til Deel. Denne Frift lader 

Det til at han har benyttet faa godt han funde, til at indlede Underhand- 

finger med England og føge Hjelp derfra, ifær da hans Yndeft hos Da- 

nerne fefv nu ſtod paa fvage Fodder. Det ev ovenfor berettet, hvorledes 

1) Orkn. Saga, SG. 58—80. Harald Haardraades Saga Cap. 43. 

9) fslenzkir annalar v. 1047. (Udg. S. 44). Her anføres udtrykfeligt Sa- 

mund frode fom Hjemmelsmand: Flere have villet forklare dette Udfagn, 

fom om alene Farvandet mellem Halland, der dengang tilhørte Danmark, 

og Hifingen i Norge var tillagt, men en faadan Froft vilde ej have haft 

faa meget at betyde; det djarafteriftiffe og fjeldne er unegteligt, at hele 

Havet, enten mellem Skagen og Agder, eller mellem Skagen og Viken, var 

tilfrosfet. 

3) Chron. Sax. og Florentö af Worcefter ved 1046, 1047. Mon. hist, Br. I. 
S. 436, 602. 

10* 
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Magnus havde gjort Fordring paa England, men, efter hvad vore Sagaer 

fortælle, ved Edwards Foreſtillinger lavet fig bevæge til at opgive dem. Det 

ev ligefedes omtalt, hvorledes Edward desuagtet anfaa fig nødfaget til at 
famle en betydelig Flaade i Sandwich, for at være rede til at modtage 

Magnus, om han ftulde fomme?). - Men imidlertid fader det til, at han 

faa vidt muligt har ſogt at afbolde fig fra nogen fom beljt Handling, der 

funde udtydes fom om han tog Parti med Sven, og fom funde fremfalvde 

noget Ungreb fra Norge. Dette, maa man formode, var ogſaa Uarfagen 

til, at Gunnhild, den Ddræbte Harald Jarls Huftru, der havde taget fin 

Jilflugt til England, blev fordreven derfra med fine tv Sønner, Heming 

og Thorkell, i Aaret 1044, juft da Magnus's Herredømme over Dun- 

mark maatte anſees befæftet ved bans Sejr ved Helgenes. Hun begav 

fig til Brugge i Flandern, hvorfra bun førft fenere vendte tilbage til 

Danmark *). — Edward bavde desuden juft ingen ſardeles Grund til at 

være venffabelig findet mod Sven, thi ogfag venne betragtede fig fom be- 

rettiget til Englands Frone, og uagtet Det neppe er fandt, hvad Sven felv 

fiden fortalte Mag. Adam af Bremen, at Edward firar efter fin Tron— 

beftigelfe føgte at berolige han ved at udnævne ham til fin Arving, faa 

vel fom at Edward fenere, Da ban efter Magnus's Død beredte fig til at 

angribe England, fornyede Dette Løfte og bod han Stat 3), faa vifer Vet 

Dog noffom, at Forftaaelfen mellem dem, trods den Omftændigped at Ed- 

ward var gift med Svens Søffendebarn Eadgydha, Godwines Datter, ej 

fan have været fynderlig god. Gut ftørfte Haav fatte Sven, fom det fy= 

nes, til Godwine felv, Der var at betvagte fom Englands egentlige Herre, 

bus Huſtru var Svend: Fafter, og bos hvem endog Svens Brødre, Bjørn 

og Aasbjørn, opboldt fig og node ſtor UAnfeelfe. Men Folteftemningen å 

(England var Danerne ugunjtig, og faa vel Kongens fom Foltets Tilboje— 

fighed tvaf faaledes her fammen i at vverlade Sven til fig felv *). Heri 

bandfede man Dog for faa vidt upolitift, fom det var at forudfee, at naar 

Magnus og Harald forft havde overvældet Sven, vilde Navden ogſaa 
fomme til Gngland, thi om end Magnus var fredelig ſtemt, var Vere 

imod Harald faa meget mere frigslyften og ærgjerrig. Dette forftod Thor— 

finn Jarl vel, og da ban (et kunde indfee, at de norſke Konger iffe vilde 

gjøre noget Tog til England, uden tillige at befoge Orkno og hevne Ragn— 

vald Jarl$ Død, befluttede han fnareft muligt at føge et Forlig bragt 
til Veje. 

1) Se ovenfor S. 9. 

2) Florents af Worcefter, ved 1044, I. c. jvfr. God, D. af Chron. Sax. 

3) Mag. Udam,, IL. 74, IL. 11. 

4) Chron, Sax, God, D. Mon. hist. Br, 1, 6, 437. 
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Gndnu i Løbet af VBintren udbode Magnus og Harald Leding fra 
Norge. Men det var ikke førend fangt ud paa Sommeren, eller rettere 

benimod Høften, at de fif Hæren og Flaaden famlet 1). Hertil bidrog vel 

iffe alene den langvarige Vinter, men ogfaa den Daarlige Forjftaaelfe, fom 

berffede mellem Kongerne. Derpaa havde man et Exempel under felte De 

Reſjſer, Kongerne føretoge for at paaffynde Udruftningerne. De havde været 

øjter i Vien, bver med fit Stb og fin Hird, og fejlede nordefter. Harald 

var en Morgen bleven tidligere fejlfærdig end Magnus fra den Havn, hvori 

De faa, og fom derfor ogſaa tidligere til Den for næfte Mat beftemte Hatn, 

bvor han førar lagde ind til Kongelejet. Da Muaqnus fom, faa ban at 

Harald lag i det ham tilfommende Leje, og at ban allerede huvde tjelvdet 

og flaaet Landtoug. Opbragt berover, befalede ban fine Mænd, faa fnart 

GSejlet var fluppet ned, at fætte fig til Aarerne, ro i fuld Fart mod 

Haralds Skib, og gribe til Vaaben for at tvinge Harald til at læegge af 

Bejen. - Det føede, men faa frart Harald blev det var, bod ban firar fine 

Mænd fappe Landtougene- og flytte Skibet tilfide, „thi nu”, fagde ban, 

er nok min Frænde Magnus vred”. Da Magnus havde indraget fin 
Plads, og begge Skibe vare fortøjede, gik Harald, ledfaget af nogle faa 

Mænd, ombord paa Magnus's Sfib. Denne bød ham velfommen. „Ja, 
jeg funde not tænfe at vi vare fomne til gode Venner», fagde Harald, 

„men nys faa Det virkelig ud til noget af hvert; Dog Det er fandt fom 

1) Dette fres deraf, at Morfinffinna og Fagrffinna Gap. 176 lade den Uenig= 
hed om Kongelejet, hvorom der ſtrax herefter meldes, foregaa om Hoften 

efter Kongerneg Forlig. Vel lade rigtignok disfe to Sagabearbejdelfer — fær 

figer Morfinffinna det udtryffeligt — Magnus og Harald tilbringe to Bintre 

fammen efter Forliget, men de modfige fig begge deri, at de ikke nævne mere 

end een Vinter, fom Sven tilbragte i Danmark, efter at Harald havde ſtilt 

fig fra ham. Dette ftemmer dog med de øvrige Sagaer faa vel fom med de 

fremmede Kilder, der godtgjøre at Magnus døde 1017. De modfige fig 

ogfaa dert, at de lade Kongerne udbyde Leding ,,een Binter efter Ragnvald 

Brufesføns Fald“, altfaa netop Bintren 1046—1047. Uarfagen, hvorfor 

de paa biint Sted nævne to VBintre, er maaffee tun den lange Tid, fom 

hengik mellem Kongernes Forlig og Jogets Begyndelfe. Af den Omſtan— 

dighed, at ber ved Fortællingen om Magnus's Hidfighed angaaende Konge: 

lejet udtrykfeligt figes baade i Morfinffinna og Fagrffinna, at Kongerne fom 

øftenfra Vifen, og, fom man Ean fee, hver Éun med ert Skib, ev det tyde: 

ligt at ſtjonne, at de perfonligt havde rejſt om for at paaſkynde Udruſtnin— 

gerne, hvorved ogfaa nogen Jid maa være medgaaet,  Hroffinffinna (Harald 

Haardraades Saga Gap. 31) faa vel fom Snorre (Gap. 27) nævne ber 

intet om Bifen, men de berette dog WVBegivenheden fom foregaaen før 

Togets Siltrædelfe og efter at Udbudet havde fundet Sted.  Viljam af 

Malmsburys Ungivelfe af 9de Auguft fom den Dag, da Sven blev fordreven fra 

Danmaré, antyder nogenledes Tiden for Toget. Knytlingafaga Gap. 22 figer med 

tydelige Ord at Magnus og Harald begyndte Toget om Sommeren (det maa Have 

været langt ud paa Sommeren) Aaret efter at Forliget mellem dem var fluttet. 
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man figer, at Barn er bradt i Hu, og derfor vil jeg ikke tiltegne Vet an- 

det end eder$ Ungdom”. „Tilregn det heller min WE", frarede Magnus, 

„thi jeg minde8 godt hvad jeg indrommede eder, faa vel fom bvad jeg forbe— 

holdt mig; jeg for min Deel vil noje holde alle de Løfter, jeg gav eder, og 

det famme fordrer jeg af eder med Henfyn til mig”. , Det ev et gammelt 

Ordfprog, at den vifefte viger”, fagde Harald, og gif ombord paa fit 
Skib. Kongerne$ Omgivelfer ytrede fig forffjelligt om denne Begivenbed. 

Magnus'8 Mænd mete at deres Herre havde fuldfømmen Net; Haralds 

Mænd paaftode derimod at Aftalen om Kongelrjet ikke gjaldt uden naar 

begge Konger paa een Gang fom ind i famme Havn, men at Meningen ej 

var den at Harald føulde vige Pladfen, naar bhån allerede na der før 

Magnus. Denne Forklaring var viftnof ogfaa Den rette, og man rofte Harald 
med god Foje for den Sindighed og fornuftige Eftergivenhed, han havde 

viiſt. Der manglede heller iffe paa ondſkabsfulde Gemytter, Der føgte at 

fremftille Magnus's Ubefindighed fom en planmæsfig Straben efter at 

frænfe Harald og bryde det med ham fluttede Forlig. De Daarlige Udfigter 

til Gnigbed mellem Kongerne, fom disfe og lignende Tratter aabnede under 

det foreftaaende Tog, vakte alle forftandige og fædrelandskjærlige Mænd 

Bekymring 1). 

Den Hær, fom Kongerne omfider fit famlet, ſtal have været bety- 

lig. Hvor Flaaden famledes, nævnes ikke; vi erfare kun at Kongerne 
fejlede fydefter langs Kyſten, og at Ledingsftibene fra bvert Fylke paa 

fædvanlig Viis ftødte til Hovedflaaden, efterfom den fom videre. I 

Havnen ved GSelø, ftrar veftenfor Lindesnes, oppebiede man Ledingsffibene 

fra Viten. En Dag fom to Kangftibe roende ind, og lagde fig-lige ved 

Kong Magnus's Stiv. Fra det nærmefte af bine gif en Mand, iført 

en bvid Hættefappe, over paa Kongens SFO og agter til Løftingen, bvor 

Kongen fad til Bord. Han bilfede Kongen, idet han braf et Stykke af 

en Brødleev og fpilte det. Kongen bilfte igjen, og rakte ham godmodigt 

fit Bæger, da han fan bam fpife af Brødet. Den Fremmede tog imod 

Bægeret og fagde: ,jeg faar vel Grid, fiden vi nu ere Mad-Kammera— 

ter"? Hvad beder du da”, fpurgte Kongen, idet ban faa paa ham. Mit 

Navn er Thorfinn“ fvrarede den Fremmede. „Er du maaftee Thorfinn 

Jarl", ſpurgte Kongen. „Saaledes falder man mig Ver vefter”, fagde 

Faren; nu er jeg fommen bid med to Iyvefesfer faa godt udruftede fom 

det ftaar i min Maqt, for at Deeltage i Vette Tog med eder, Hvis I ville 

modtage Hjelp af mig; imidlertid overgiver jeg mig ganſte Gud og eder 

i Bold for de ftore Ting, hvori jeg har forgaaet mig mod eder”. Flere 

fom nu til og hørte deres Samtale. - Kongen tog feent til Ovde, og 

1) Harald Haardraades Saga Cap. 31, Snorre Gap. 27, Fagrſt. Gap. 176. 
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fagde: ,Sandt er det, Ihorfinn, at jeg var foft befluttet paa, naar Vi 

mødtes, ej at fade dig fomme levende Derfra; Dog fina Sagerne nu 

faaledes at det ej fømmer fig for mig at fade dig drebe. Du ſkal 

derfor følge med mig, men noget Forlig viljeg endnu itte affige førend jeg 

bar bedre Tid". Flaaden laa temmelig [ænge ved Selø, inden man fit Bør 
til at fomme over til Jylland; imidlertid talte Kongen ofte og længe med 

Fporfinn, vifte fig venlig movd ham og raadførte fig med bam. En Dag, 

da Jarlen efter Kongens Indbydelſe fad og drat med ham i Løftingen 

paa hans Skib, og begge vare lyftige, fom en ftor og ftatelig Mand, iført 

en rød Kjortel, op i Loftingen og hilſede Kongen, Der bilfede venligt igjen. 

Det var en af Kongens Hirdmænd, og ban fagde, at ban egentlig var 

fommen før at tale med Fhorfinn Jarl. Vaa Thorfinns Spørgsmaal, 

bvad hans rende var, fagde ban at en af de Hirdmænd, Thorfinn 

havde fadet dræbei Kirfevaag, var hans Brover, og at han nu vilde vide, 

bvad Jarlen vilde give ham i Broverbod. „Har Du Da iffe hørt”, fagde 

Farlen, ,at jeg iffe plejer at give Bod for dDe Mænd, jeg lader drabe, 

fordi jeg ej fader nogen drabe uden at jeg tror at have gyldig Grund 

dertil?“ , Det fommer iffe mig ved, bvad du gjør ved Undre”, fvarede Hird— 

manden, ,naar du fun beder den, pvis Gftermaal paaligger mig; ogſaa jeg 

miltede en Deel Gods, og ferd felv en haanlig Medfart; min Sag er Det 

nærmeft at paatale den Overlaft, min Broder og jeg have lidt, og jeg vil 

have fommelig Erſtatning derfor: Kongen fan fænge not tilgive hvad der er 

feet mod ham, derfom han maaffee itte fynes det bar noget at betyde, at hans 

Hirdmænd (edes ud og flagtes fom Sauder“.  FJarlen fvarede; ,jeg feer 

not at jeg fan prife mig lykkelig ved at jeg iffe ev i din Bold; men ev 

du iffe Den Mand, jeg fljenfede Livet?" „Jo vift not”, frarede den an— 

Den; ,det flod i Din Magt at dræde mig, fom De øvrige”. „Det er dog 

fandt”, fagde Farlen, ,at der hendes mange hvad de mindſt føulde have 

tænøt; aldrig troede jeg at ftulle undgjelde, fordi jeg havde viiſt mig altfor 

fredelig mod mine Fiender, men nu undgjelder jeg virkelig fordi jeg har 

ffjenfet dig Livet, 19i havde jeg ladet dig drebe fom Dine andre Kamme- 

rater, vilde du iffe i Dag bave funnet fverte mig for Kongen”. Ved 
disfe Ord faa Kongen paa Fborfinn, blev blodrød i Anfigtet og fagde: 

„ſaa det dog ev faaledes, Fhorfinn, at du mener iffeat have Dræbt mange 

nok af mine Hirdmænd, og det uden at bode dem?” Jarlen fvarrde ikke, 

men fprang op, gif ned af Løftingen, og over paa fit Stil Om YAfrenen 
var alt roligt. Morgenen efter fom der god Bind, og Skibene rvede 

ftrar ud af Havnen. Kongen ftevnede fyd over Hatet ad Jylland til med 

den ſamlede Flaade. Jarlen holdt fig allerede fra Morgenen af faa langt 

ud mod Havet, fom muligt, og benimod Aftenen fatte ban vefter ud, indtil 

ban fom tilbage til Ovknøerne. Saa daarligt et UDfald fik dette velmeente 
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Forføg af Thorfinn paa at bringe et Forlig i Stand, alene ved hiin 

Hirdmands ubelrjlige Mellemfomft og Magnus's uoverlagte Heftighed 7). 

Da Kongerne fom til Danmart, forderlte de Skibene mellem fig, og 

drog hver paa fin Kant for at opføge Sven, afftraffe dem, der havde ta- 

get Parti med ham, og atter bringe Landet til Lydighed. Vi fjende dog 

fun lidet til deres Krigsforetagender, der meeft fynes at have indføræntet 

fig til Farter langs Kvfterne og hyppige Landyange famt mindre Tref— 

ninger; end mindre Befted vide vi om, hvad Danerne imidlertid foretoge 

fig; vi vide fun, at de nu gjorde fælles Sag med Magnus, og forenede 

fig mod GSven, fom de overvandt i et Slag den Yde Uuguit, uden at man 
Dog fan fee, Hvor vidt Magnus felv deeltog i dette Slag, eller itfe?). 
Det vimeligfte er dog, at Danerne allerede havde afgjort Ddette paa egen 

$Haand, førend Magnus og Harald fom, fiden baade vore Sagaer og Saro 

ere enige om, at Sven iffe torde oppebie Magnus, men flygtede for ham 

til Skaane 3). Imidlertid lader det Dog, fom om ban ikke den hele Tid 

forblev der, men af og til, Deels til Bands, dels til Lands, og vfte 

uden endog at give fig tilkjende, vovede fig i Nærheden af Konger- 

nes Hær, deels for at holde Øje med deres Bevæyeljer, deels vgfaa 

for at tifføje dem hvad Stade han funde ved fmaa uformodede Over- 

fald. Saaledes fortælles der, at en Godvejrsdag, da Magnus og Harald 

tilfammen faa med Deres Skibe ved en ffovbevoret Kvit, bvor der foran 

Skovben var en jevn Slette, fom en berligt udruſtet Rytter frem af Stoven, 

fød fin Heft gjøre mange funjtige Bendinger, og vifte fin NRytterfærdighed 

til de norfte Krigeres ftorfte Beundring; da han en Stund havde ladet 

Dem fee disfe Kunjter, ved han lige ben imod dem og raabte højt: ,3Ieg 

)) Orkn. Saga S. 78—84.. 

3) Biljam af Malmsbury, J. c. Om dette Slag heder det her, at det var 

ubyre ſtort, og at Danerne aldrig havde feet enten en forfærdeligere Kamp 

eller glædeligere Barfel; at de før Slaget gjorde det hellige Løfte, for Frem- 

tiden at bøjtideligholde Slagdagen med JFafte og Almisfe, og at denne Dag 

var St. Laurentii-Aften den de Uuguft. Hvad der ber figes, bærer ſterke 

Merker paa, at Forfatteren eller hans Autoritet har, hvad Slagets Storhed 

og Bigtighed angaar, forverlet det fidfte Slag med Slaget paa Lyrffovshede. 

Men da Slaget paa Lyrffovshede ſtod den 28de September, Éan Forverlingen 

bellev itte ſtrokke fig videre, og vi maa derfor antage at der virkelig har ſtaget 

et Slag den Gde Uuguft, men fom Danerne maa have vundet paa egen 

Haand, og bhviltet af den Grund iffe omtales i vore Sagaer, efterjom nemlig 

Magnus felv ej tog Deel deri.  IJmidlertid maa Magnus ganſte Fort Tid 

efter, og inden han endnu fil Efterretningen berom, være fommen til Dan- 

mark, ba han ellers neppe havde behøvet at begive fig derhen. 

B 
— Saxo, S. 545: ,Sveno, desperatis jam rebus, in Scaniam profectus, 

Sueciam revisere properabat*. Dog maa bet merkes, at Saxo gjør Svenö 

hele Krig med Magnus til et enefte Felttog. 
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er Niding mod Kong Magnus, men det famme er Kong Harald mod 
mig, og Dev er overmaade ſtor Forffjel mellem begge disſe Konger". Dere 

paa vendte han om og reed ind i Skoven igjen, hvor han forfvandt bag 

Sræerne. Det var Sven; Kong Maqnus fjendte ham, og fagde: Sven 

Ulfsſon er en herlig Mand, havde ban faa fandt Folk, fom ban felv er 

uforfærdet og Djerv, vilde han oftere fejre" 1). En anden Gang, forrælles 

Der, var Sven i en Sø-Srefning næften bleven overfejlet, og funde alene 

redde fit Liv ved at løbe over paa Den norſke Høvding Orm Eilifsſons 

Skib. Han. bad Orm om at ffjenfe ham Liv og Frihed, hvilket Orm ogfaa 

paa eget Anfvar tilftod ham. Da Magnus fiden fik det at vide, og fpurgte 

Orm, bvorledes han torde underftan fig at gjøre noget faadant paa egen 

$Haand, fvarede Orm, at han derved for en ſtor Deel havde Kongens eget 

Vel for Oje. Kongen fyurgte videre, om det da ikke var faldt ham ind 

at ban derved vilde udfætte fig for Kongens Brede. „Det faldt mig vig- 

tig not iffe ind”, fvarede Orm. - Men i Stedet for at ſtrafſe Ovm eller 

vife ham nogen Unaade, fagde Magnus at han havde opført fig fom en 

brav Mand, og oppøjede ham endog fiden til Jarl *). Hvis dette ellers 

1) Harald Haardraades Saga Cap. 34. 

3) Dette findes kun i Morfinffinna (fol. 4 verso), famt i JFlatødogen. Det 
fortælles her efter Jorliget mellem Kongerne, og hvorvel rigtignot Morkin— 

finna ogfaa omtaler andre Fildragelfer, der i Hrotfinffinna omtales før 

Jorliget, efter dette, f. Gr. om Thorkell Dyrdil, Thorftein Sidu-Hallsføn 

0. fl., faa fynes det dog, fom om denne Begivenhed med Orm, hvis den 

havde fundet Sted i Slaget ved Uaros eller Helgenes, nødvendigvis der 

maatte have været omtalt. Beftrivelfen over disfe Slag tilfteder heller ikke 

Muligheden af at en faadan Begivenhed der Eunde foregaa. Man maa 

faaledes henføre dette Sammenfted mellem Orm og Sven til Toget i 1047, 

faa meget mere fom bet neppe er rimeligt, at Magnus tidligere vilde have 

fundert fig i Svens Frigivelfe, end fige belønnet den. Det er derimod urigtigt, 

naar Morfinffinna lader Gammenftøvdet føre i et Slag mellem Kongen og 

Sven; thi den, faa vel fom de øvrige Sagaer, lader netop intet faadant 

Slag foregaa. Det er desuden rimeligft, at en faadan Begivenhed, fom denne, 

Éunde fee ved en Lejlighed, hvor Orm fejlede alene, og Sven paa et en: 

Felt Skib infognito Érydfede omfring den norføe Flaade, faaledes fom ovenfor 

anført; at han er bleven gjenfjendt og løsfluppen af Orm, og at denne, 

Fjendende Kongens daværende Sindelag, ej betænkte fig paa at frigive ham. 
Hvad der ellers Funde gjøre Fortællingen mistænkelig, er at den udelades af 

Snorre og Hroffinffinna, der fnarere fynes at antage at Orm tidligere var 
bleven Jarl (fe ovenfor GS. 3, jvfr. Harald Haardraades Gaga Cap. 

56, Snorre Gap. 40), og tillige, at en lignende VBegivenhed med Gven 

fiden fortælles efter Nisaa-Slaget, hvor Haafon Jvarsføn Jarl frigiver ham 

(Harald Haardraades Gaga Gap. 70, Snorre, Gap. 66). Imidlertid Fan 

man dog heller ikke fige at Fortællingen om Orm er ufandfynlig, derhos 

pasfer den godt til alt det øvrige. For Reften ere de Ord, Morfinffinna 

lagger ham i Munden, meget dunkle; vi anføre derfor Stedet til Enhvers 

Jortolfning: Pat var brått sagt Magnusi konungi sem gliklegt var, ok 
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forholder fig rigtigt, vilde det være uforklarligt, med mindre man antager, 

at Magnus allerede temmelig tidligt under denne fidfte Krig Havde begyndt 

at ønffe en Udfoning med Sven, og nærede den Henfigt, han fiden ude 

førte, at udnævne ham til fin Gjftermand i Danmark. Dette ev i og for 

fig meget naturligt, naar man overvejer hvorledes hans Liv i den ſidſte 

Tid var forbitret ved Det fpendte Forhold, bvori han flod til Harald, 

bvilfen, fom man fjær af det følgende tydeligt fan fery nu var ham og 

pans nærmefte Naadgivere langt mere forhadt end Sven; og det vilde 

end bedre funne forflare8, hvis han, fom vore Sugaer fortælle, har haft 

en Anelſe om fin nær foreftaaende Død. De fortælle nemlig, at da Mage 

nus og Harald engang paa et Strejftog havde været heldige nok til at 

fange Svens ivrigfte og magtigſte Filbænger, Thrugils VBirnesføn, der 

fagdes at raade for Sredieparten af hele Danmark, tilligemed mange andre 

Folk, tog Kongen fin Moder, Alfhild, Dder var med ham paa Toget, til 

Side, og bad bende træde frem og I De fleftes Paabør at bede ban om 

Naade for den fornemfte af Fangerne. Hun forundrede fig Derover, fær 

da han nys forben havde været meget vred paa hende, ja endog brugt 

haarde og ufømmelige Dvd, fordi bun paa egen Haand havde vovet at 

fætte den ved et tidligere Strejftog fangne Thorkell Gøfa paa fri Fovd. 

Men ban fagde, at han nu ej alene ønffede at give hende Oprejsning, fordi 

ban den Gang talte faa haardt til hende, men at han og paa Denne 

Maade vilde berede hende em venlig Modtagelfe og Hjelp efter hans 

Død, da ban anfaa det for heel uvift om ban endnu havde mange Leve- 

Dage tilbage, vg ftolede iffe fynderligt paa at Harald vilde vife hende noe 

gen VBelvilje. Det tilføjes ogſaa, at baade Fhorfell Gøfa og Thrugils 

Birnesføn bade hende paa Det indjtændigfte at henvende fig til Dem, om bun 

fiden ſkulde blive ftedt å Nød og favnede anden Hjelp '). Det lader faa- 

fedes til, og befræftes af hvad Magnus paa fin Dodsfæng forordnede, at 

han i Forvæntningen om fin nær foreftagende Død ej alene føgte at ber 

volige fit Sind ved at vife Mitdbed mod Eten og hans Tilhangere, men 

at han endog Derved fogte at berede ſin Moder og fine nærmefte Paarøz 

nende Det Filflugtsfted å Danmark, Dder vilde blive hende negtet Å Norge; 

figefom vel og hans nærmere Omgivelfer, Mænd fom Einar Fbambar- 

ſkelbe, Orm Jarl, og andre, Der famtlige hørte til det mægrige, og Hare 

ald fiendffe, norſte Magnat-VParti, ved alle Lejligheder raadede ham til 

Skridt, der figtede til at vanffeliggjøre Harald Erhvervelſen af Danmark 

spurbi konung Orm hvi hånum yrti Pat fyrir.  Hann svarar: herra, pat 

var annat happit mest, Pat fyrst at hliapa (læs hjalpa) Pér vid ef pess 

Pyrfti, ok petta pvi næst. Om Orm Jarl og hans Slagtſtabsforhold, fe 

ovf, I. 2. S. 63. 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 32, 33 (ogfaa Mortinffinna). 
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efter hans Død, ej alene fordi de undte Harald en faadan Modgang, men 

og fordi de derved faa meget bedre firede deres eget Bælde lige over for 

Kongens. FIbii uhindret Befiddelfe af baade Danmark og Norge vilde denne 

funne faa Overtaget over dem, medens han derimod, fun Herre over det ene 

Nige, og dertil, hvad der var at forudfee, i ftadig Kamp med Even, fna- 

rere vilde blive afbængig af Dem. 

De danfte Hiftorieftrivere fortælle en Fildragelfe, der maaffee indeholder 

Noglen til denne fygelige Stemning hos Kongen i band fraftigite Ynglingsalder, 

Da ban efter Naturens Orden ffulde have mange Leveaar i Bænte. Da han 

var i Sjæland, og juft tænkte paa ut Drage over til Skaane efter Sven, havde 

han, berette De, det Uheld, at hans Heft i Narheden af Landsbyen Ulfted 

blev fåy for en opfpringende Hare, og fiyrtede med bam, faa at ban ftodte 

Hovedet mod en Træftubbe og døde!) Der figes Dog ej, hvor ſnart 

1) Saro, GS. 545, Gven Uagesføn, hos Langebek I. GS. 56. Denne, ter 

er ældre end Garo, fremftiller Sagen fandfynligft. Han figer Fun, at 

Magnus, da han efter at have overvundet Sven tænkte paa at forfølge ham 

til Skaane (in Scaniam persequi moliretur), omfom ved et pludfeligt Ulyk— 

testilfælde i Gjæland, idet nemlig hans Heft blev fly og fiyrtede, og han 

felv blev født mod et Tre (in Sialandia, casu inopinato, equi sternacis 

præcipitio arbori illisus interiit). Her figes intet om at Ulykken frede, idet 

han felv forfulgte Sven, hvilket ogfaa er faa meget mindre rimeligt, fom flig 

Forfølgelfe i hine Dage fjelden førde til Heft. Der ftaar heller ikke udtryk 

Feligt, at han døde i Sjæland, men fun at han fit Stødet der.  Saro for: 

tæller derimod — man ſtulde næften tro at han havde kjendt og misforftaaet 

Sven Aagesſons Ord, — at Magnus fit Stødet idet han forfulgte Sven. 

(Quem Magnus concitato animi impetu subsecutus, quum oppidum Alex- 

stadiam præterirret, deturbato per occursum leporis equo, trunco, cujus 

præacuti forte stipites eminebant, adactus exstinguitur). Saxo gjør, fom 

fagt, alle Magnus's JFelttog til eet, og derfor fan han maaffee her endog 

havde haft det Strejftog for Dje, fom Magnus i 1044, ftrar efter Uaros-Slaget, 

gjorde over GSjæland, fe ovf. S. 34. Ut Magnus døde ved Jylland, bevid— 

neg baade i Morfinffinna, Flatebogen, Hroffinffinna (Harald Haardraades 

Gaga Gap. 35), JFagrffinna Gap. 178, 179, Knytlinga Gaga Cap. 22, 

Snorre Gap. 23; at han døde paa fit Skib i Flaaden, bevidne de tre førft 

nævnte faa vel fom Mag. Adam (IL. 11), der figer at han, fornyende Kriz 

gen, døde „paa Skibene" (denuo bellum instaurans, obiit in navibus), hvil: 

fen fidfte Ungivelfe, fom umiddelbart udgaaen fra Sven felv, der her ej Funde 

have nogen Grund til at lægge Dølgsmaal paa Sandheden, er af betydelig 

Vegt. Mag. Adams Ord ere optagne i Gørom-Annalerne (Langebeé I. 237), 

hvilket igjen i Rykloſters Unnaler (Langebef I. 160) er forvanffet til at 

Magnus i Ørefund, Hvor han var fommen med en utallig Flaade, faldt i 

Havet og druknede ved at fEulle gaa fra et Skib til et andet. Eller og 

føulde man næften tro, at Annaliften, der tidligere har ladet Olaf Irygg- 

vesføn, fom ifølge Mag. Adam drukner i Ørefund, dræbes i „Meſund“, her 

har forverlet Olaf med Magnus (hvis for øvrigt ej mesund paa hint Sted 

er fæft fom oresund). Alene Ågrip (Gap. 34) lader Magnus dø i Sjæland, 
men paa dettes Upaalidelighed have vi allerede oftere feet Prøver. 
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Døden indtraf efter biint Fald, og da det nu maa anfee temmelig vift, at 

Magnus ikke døde paa Sjvland, men derimod ombord pan fit Skib ved 

Sønderjyllands Kyſt, er det fandfunligt, at ban havde dette Uheld temme- 

lig fnart efter fin Antomft til Danmark, hvor hans forfte Skridt ved Ef— 

terretningen om Svend Flugt til Skaane maatte være det, at begive fig 

til Sjæland, for der at tagttage ham eller forfølge ham videre, og at Støe 

Det i Førftningen itfe har været faa fmerteligt eller anfeet for faa farligt, 

men at det fiden forværredes i Den Grad, at han følte fin Livskraft fvinde 

hen, og betragtede Døden fom nær foreftaaende. 

Ud paa Høften, da Toget maatte betragtes fom endt og Danmark 

beroliget, begave faa vel Maqnus fom Harald fig tilbage med Flaaden til 

Sønderjylland, hvor de bleve liggende temmelig fænge, maaſkee fordi Mag- 

nus's Saar nu begyndte at forværres. En Rat drømte ban at hans 
Fader Olaf fom og forefagde ham det Valg, enten frar at følge med 

ham, eller [eve fænge og blive den mægtigfte af alle Konger, men begaa en 
Synd, fom han vanffelig eller aldrig funde faa bodet.  Bælg du for mig, 

Fader", forefom det ham, fom om han felv fvarede, og Dertil fyntes han at 

Olaf fagde: ,Saa følg da nu med mig”. Ogfaa dette vifer nokſom, bvilfe 

Tanker der beffjeftigede ham.  Faa Dage efter vaagnede Magnus en 

Morgen tidligt i Frberhede, og drog et dybt Suk. Einar Thambarftelve, 
der var oppe I Løftingen hos ham, hørte det og fpurgte, om han var fog. 

„Ikke meget endnu, fjære Fofterfader”, fvarede Magnus. „Det vilde være os 

en ftor Sorg, fom vi aldrig funde forvinde, om vi ſkulde mifte Dig", farde Ginar 

betymret. Magnus bad Ginar rede hans Sæng nede i Forrummet ude ved 

Kanten, fordi det der, fom ban troede, var befvemmere og fvalere. Men 

aldrig faa fnart var han fommen did, førend han forlangte at bringes tilbage 

igjen, Hvor han for laa. Da føjonneve Ginar, at bans Sygdom var 

alvorlig og fagde: ,tal nu, Herre, for dine Benner, om hvad der ligger 

dig meeft paa Hjerte, og giv o8 gode Naad, thi det fan nok være, at vor 

Gamtale nu iffe bliver lang”. „Ja, fjære Ben”, fvarede Kongen, ,jeg 

frygter ogfaa for at Denne Sygdom fnart vik gjøre Ende paa vort Sam- 

fiv". Nu fom ogſaa Harald til, og fpurgte om ban var fog. „Ja vis- 

felig er jeg fog, Frænde”, fagde Magnus, ,0g jeg par den Bøn til eder, 

at I feer mine Benner til Bedfte". Det er iffe mere end min Skyldig 

hed for eders Skyld”, fagde Harald, ,men Der er nogle iblandt dem, fom 

tykkes fig fel et evigt nok, og fom overfee mig". Der fommer”, fagde 

Ginar, ,iffe noget ud af at tale om faadant; Hvad Harald nu end lover, 

faa har han Dog nok alferede forud beftemt, hvad ban vit gjøre”. „Er det da 

iffe baade rimeligt, og Derhos min Pligt, at jeg er mine Benner8 Ven?" 

fpurgte Harald. - Men Einar værdigede han ikke et Ovd, og fagde til 

Magnus: ,tal I, Herre, om bvad der cv mere magtpaaliggende, hvorledes 
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det ſtal gaa med Rigerne“. „Jeg raader dig, Frande“, fagde Magnus til 
Harald, ,at du vender tilbage til Norge, din WEttejord, og forfvarer Den, 

thi faaledes var Det aftalt mellem Hardeknut og mig, at Danevældet itte 

ſkulde gaa til min 96, om det blev mit Nige, lige fan lidet fom Morge 

ffulde gaa til hans 26, om han fi det; derfor ffal Sten nu have Dan- 

mark“ 2). Da tykkes det mig dog”, fagde Harald, ,at jeg, i Filfælde af 

at du dør, bar lige faa megen Net til Danmark fom til Norge". „Jeg 

feer not”, fagde Magnus, ,at mine Ord ville fun gjelde fidet". „Hvor 

meget”, fpurgte nu Harald, „har I tilbage af al den Mængde Guld, jeg 

bragte til Landet, og bvoraf I fit Halvparten?" „Se ber paa begge 

GStibsbord”, fagde Magnus; ,de ere befatte med gode og herlige Drenge; 

dem har jeg givet Guldet, og til Gjengjeld faset deres Aaſt og Huldffab, 

thi een god Drengs Hjelp og Japperhed er bedre end meget Gods”. Da 

Harald havde faaet Dette Svar, gif han bort. Einar fpurgte, om han ej 

vilde betænke fin Broder Thore og forge for ham, da Det iffe var at 

vænte at Harald vilde vife han nogen VBelvilje, godt og vel om ban vilde 

fade ham beholde Livet. Der blev nu fendt Bud efter Fhore, fom fom 

tilligemed en Ben, ved Navn Rev. Kongen bad dem forlade Skibene og 
gaa op i Stoven, Hvor de ſkulde holde fig ffjulte indtil Ludrene tilfjende- 

gave hans Død; da ſtkulde de ſkynde fig til Kong Sven, bilfe ham fra 

Kong Magnus, at han udnævnte ham til fin Gjterfølger Å Danmark, og 

Bede ham tage fig af hans Broder, fom han paa fin Dodsſang anderalede 

til Hans Beftyttelfe. Thore, Der neppe funde tale for Sorg, adlod Befa- 

fingen, og begav fig med Rev op i Skoven. Imidlertid uddeelte Kongen 

Mindegaver til fine Mænd.  FJslændingen Thorſtein Sidu-Hallsføn, Kone 

gens Hirdmand *), var nylig fommen fra Rom, og gik, fom de øvrige, hen 

for at fige ham det fidfte Farvel. Da havde Kongen itte fort tilbage af 

de Gaver, ban uddeelte, og FTborftein fagde, at han beller ikke attraarde 

anden Gave end Kongens Navn, hvilfet han bad om Filladelfe til at give 

fin Søn. „Du har gjort Dig faa vel fortjent af mig”, fagde Kongen, „at 

jeg af Hjertet under dig mit Navn, ftjønt der visfelig gives Dem, Der 

ville anfee det for en alt for ſtor Driftighed af Folk under Fvryteftanden 

at bære det, hvor ringe en Konge jeg end felv har været; men da Du be— 

der Derom med faa megen Kjærlighed, giver jeg Dig Det herved, Dog aner 

1) Dette Punkt omtales flet ikke, hvor Forliget tidligere nævnes. Hvis det ej 
med Uret er lagt Magnus i Munden, hvilket er bet fandfynligfte, maa det 

forklares fom om bet alene gjaldt fjerne Slægtninger eller Sidelinjer, ikke 

de Sønner, Kongerne muligviis kunde faa. 

2) Om Shorftein, og Hans Unaade hos Kongen og paafolgende Tilgivelſe, fe 

ovenfor, S. 37 
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jeg, at der med dette Navn vil følge Sorg faa vel fom Hæder" 1). Dere 

paa erflærede Kongen atter bhøjtideligt, at ban gav Harald hele Norges 

Nige, og Sven hele Danevældet. Nu fom Prefterne, og gave ban Den 

fidfte Olje. Da denne Forretning var forbi, fpurgte ban fin Skofvend, 

om ban havde erindret han med nogen Gave. Da Stofvenden fagde nej, 

rafte Kongen ham en ſmuk Kniv med tilbørende Belte. Men i det famme 

fom Dødsfampen over ham, og Tjeneren blev faa betagen herved, at ban 

faldt i Ufmagt. Da han fom til fig felv igjen, var Kongen død, vg Kle 

nodierne forfvundne. Han fandt dem aldrig igjen *). 

Det var den 25de Oktober, tre Dage før Simons og Judæ Mesfe 3). - 

Magnus havde da været tolv og et halvt Aar Konge i Norge, og fem 

Aar Konge i Danmarf. Men i hans tre førfte Negjeringsaar, mdtil Fore 

liget i Brenngerne 1038, maa ban anfees for at have været umyndig; 

han fyldte nemlig ikke fit 15ve Aar førend om Vaaren 1039. J hans 

Umyndighedstid var Kalf Arnesſon den egentlige Herſker i Landet, indtil 

ban ftvrtedes og drog I Landflygtighed; da var Einar Thambarſkelbe Den 

meeft formaaende, ffjønt Magnus, fom vi have feet, trods fin Ungdom ine 

genfunde var den, Der blindt hen fod fig lede af fine Omgivelfer. - Han 

elftede Einar hojt, følte fig ham forbunden fom den, hvem ban fornemme= 

ligen havde Kongemagten at taffe, ærede ham fom fin Fofterfavder, lvttede 

til hans forftandige Raad, og føgte, faa vidt muligt, at vette fig efter 

ham, men Det var fun af Kjærligbed vg FTatnemmelighed, ikke af Frygt 

for bans Magt, og naar Magnus for Alvor var paaſtaaelig, fon f. Cr. 

ved Svend Udnævnelfe til Jarl, nyttede det ikke Einar at fomme med 

Indvendinger. Magnus befad mange Egenſkaber, Der gjorde ham ſtikket 

til at beherffe ftore Niger og vinde fine Undergivnes Yndeft; han var i 

bøjefte Grad tapper, ædelmodig, gavmild, godbjertet, men ogfaa Dertil for- 

ftandig, og, bvor det gjaldt, fitreng. Da hans forfte ungdommelige Frem- 

1) Fhorftein havde virkelig en Søn, fom hed Magnus, Candn. IV. 19. Naar 
Kongen ytrede at Enkelte Éunde finde Betænkeligheder ved Opfaldelfen, ſig— 

tede han viftnot nærmeft til ben Glands, der hvilede over Karl den Store, 

efter hvem han felv var bleven opfaldt. Og hvad der lægges ham i Mun— 

den om den Sorg, der Éunde være forbunden med Navnet, figter til, eller 

har maaffee været anvendt paa den Omftændighed, at Biffopen Magnus 

Ginarsføn i Staalholt, en Senneføn af Magnus Thorſteinsſon, og optaldt 

efter ham, famt derved middelbart efter Kongen, omkom ved Ildebrand 1148, 

fe Hungrvata Gay. 15. 

2) Harald Haardraades Saga Gap. 35—37. Snorre (Gap. 28) og Fagrføinna 

Gay. 178 indeholde ingen af de ovenfor anførte nærmere JFortællinger om 

hvad der foregif ved Magnus's Dødsleje. 

3) Harald Haardraades Saga Gap. 38. Forffjellige gamle Nekrologier. Ogſaa 

God, C. af Chron. Sax. henfører Magnus'$ Død til 1047. 
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fufenhed var bleven formildet, og hans overfpendte Jdeer om hvad han 

ftyldte fin Faders Minde vare blevne nedftemte ved den fraftige Folte- 

Mening, der fandt fit Organ i Sighvat Skalds Berføglis-Vifer, beholdt 

ban ej mere af den forrige Strenghed tilbage, end der var nødvendigt for 

bam til med Kraft at baandhæve fine Nettighbeder. Og at han i den forte 

Tid ban bherffede, udviklede |tore Megent-Dyder, derom vidner faa vel 

Nordmænds fom Daners eenftemmige Vidnesbyrd, og TFilnavnet , den 

gode”, bvilfet begge Folk i deres GErfjendtlighed gave ham. Et faadant Vid- 

nesbyrd har fær meget at betyde, naar det gjentages af Ven danſke Fore 

fatter Saro, der ellers ikfe er Nordmændene gunftig, og bvis National- 

ſtolthed ellers maatte formodes at ville indtage bam mod den norſke Konge, 

der behevffede Danmark, og frigede mod GStamfaderen til den Kongect, 

fom vaadede før Danmark paa Saros Jid. Men Danmarf havde ogſaa 

Magnus meget at takle, thi uden ham var det maaſkee uigjenfaldeligt blevet 
Vendernes Bytte 2). | 

Vi have allerede i de ovenfor meddeelte Beretninger om Begivenheder 

ved Magnus's Hof feet Prøver paa hans Godmodighed og Nedladenhed. 

Denne vifte fig i Særdeleshed, da den forhen *) omtalte Hjemføding Reidar 

var fommen fra Jsland med fin Broder FThord, og mod hans Onfte, af 

uimodjftanelig Nysgjerrighed efter at fee Kongen, fulgte ham til et Huus- 

Thing. Du Thord, der var Hirdmand, havde gjort Kongen fin Opvart- 

ning, og i Samtalens Lob nævnt, at hans Broder var med, fod Kongen 

ham falde; Reidar fom, og da Kongen fpurgte, hvad bans Yrende var, 

fagde ban: fornemmelig det, at fee Dig, Konge". Da Magnus fagde: 

det Ønffe har du altfaa nu faaet opfyldt”, fvarede Neidar, at ban endnu 

iffe havde feet ham til Gavns, faa længe han fad. Kongen føjede harm 

førft i at vejje fig, fiden efter tog ban endog paa hans Bøn Kappen af, 
og lod ham betragte fig faa meget ban vilde; Meidar gif imidlertid rundt 
om ham, idet han mumlede: ,berligt, herligt”, og da Kongen fiden fpurgte 

ham, om ban virkelig intet havde at udfætte paa hans Skabning, meente 

Reidar nej; dog da Kongen trængte ind paa ham, maatte han tilftaa at 
hans ene Øje fad lidt højere end det andet; en Bemerkning, hvis Sand- 

fed Magnus erfjendte, men hvilken, fom han fagde, ingen anden bidtil 
havde gjort, end Kong Harald. Derfor maatte Reidar ogſaa paa lignende 

Maade frille fig op for Kongen og fade fig vetvagte af ham: han fpurgte 
Kongen, hvorledes han fandt hans Skabning, og Magnus tilftod uforbe- 

holdent, at han ikke havde feet noget hæsligere. Siden tilbød Kongen ham 

Vinterophold hos fig med Thord, tog fig, fom vi have feet, af ham, da 

1) Se ovenfor S. 37. 

?) Ge ovenfor S, 135, 136, 
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han havde dræbt Haralds Hirdmand, og gav ham endog, før Hand UAfrejfe, 

til Befønning for hans Kvad en Holm udenfor Norge, dog, fom det fynes, 

meeft for at børe hvad Neidar vilde fige Dertil, fiden han Dog ſtrax efter ind— 

føfte den med Penge. Reidar havde ogfaa firar den ftorartede Tanke at 

ville benytte Holmen til at forene Island med Norge ved Broer, ſikkert 

til ftor Morſkab før alle de FIilftedeværende '). 

Det ev faaledes vilt em bogftavelig Sandhed, naar det i vore Sagaer 
heder, at Magnus's Død vakte almindelig Sorg hos hele Folket. Alle— 

rede bang Ydre var tilteæftende, bvilfet Den trobjertige Neidar ej var 

ene om at erkjende. Han var velvoren, af middefmaadig Højde, havde et 

regelmæsfigt, lyſt Anfigt, og Iyfebruunt Haar. Den rafte, ungdommelige 
Konge var i Ordets egentlige Forſtand Folkets Yndling; han var velta— 

fende, fnarraadig, tapper i Strid og fejrfæl; alt dette, forenet med hans 

Gavmildbed, maatte visfelig gjøre ham faa vennefæl, at, fom der ftaar, 

baade Venner og Uvenner rofte ham *). Han var, figer den bremifte 

Mag. Adam, Danerne fjær formedelſt fin NRetfærdigbed og Fapperhed, 

men frygtelig for Venderne 5); Mag. Adams Scholiaſt falder ham en from 

Yngling af rene Sæder, hvem Gud ogfaa derfor ſtjenkede Sejr over alle 4). 

Man fan og fige at hans Faders Aand omfvævede ham fom en ledende 

og beftyttende Genius. Thi baade ban felv og Folket bavde fledfe for 

Øje, at ban var St. Olafs Søn; denne Bevidſthed maatte forlene Hamn 

en egen Tryghed og Selvtillid, medens den paa den anden Side maatte 

gjøre bam ftrengere mod fig felv; i Folkets Øjne maatte Faverens Hel» 

fighed omſtraale Sønnen med en færegen Glands*). 

Magnus efterfod ingen Sønner, fun en Datter, ved Navn Ragnhild. 

Han var iffe engang gift. - Hvo Ragnhilds Moder var, nævnes ikfe, og 

der tales iffe engang om nogen Kjærlighedsforftaaelfe, ban føulde have 

Haft, undtagen med den ſmukke Margrete, en Datter af Lendermanden 

Thrond paa Stolte i Viten; men Margrete gjengjeldte ikke Kongens 

1) Harald Haardraades Saga Cap. 26—29, 

3) Harald Haardraades Saga Gap. 40, 

3) Mag, Udam, IL. 75. 

4) Schol. 57 til Mag. Udam. 

5) Fra benne Forcftilling hidrøre vel flere af de legendariffe Beretninger, hvori 

Magnus fpiller Hovedrollen, Fil disfe maa man, fljønt Olaf iÉfe der om . 

tales, eller har noget at beftille, ogfaa regne en, der udtrykfer hans Omgi— 

velferé Forvæntninger om Harald, nemlig at man, da Magnus laa paa det . 

pbderfte, og Harald havde taget Sade ved hans Seng, faa en gylden 

FifE fare ud af hans Mund og ind i Haralds, men her at antage et 

morkt Ubfeende, hvilket Magnus felv, da man fortalte ham det, ſtulde have 

hentydet om at Haraldé Raad vilde blive „morkere eller koldere“, end hans. 

(Harald Haardraades Saga Cap. 37, Flatøbogen), 
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Kjærlighed, og han overflod hende ædelmodigt til fin Frænde og Svysfel- 
mand, den unge og ſmukke Sigurd, der boede i Mærheden og tidligere 

havde gjort hendes VBekjendtftab. Der fortælles endog at St. Olaf felv 

ſkulde have aabenbaret fig, for at bringe fin Søn til at opgive al Tanke 

om hende 1). Saa meget man ellers funde have ønffet, at St. Olafs 

W6t gjennem Magnus havde forplantet fig i lige nedftigende Linje, fan 

heldigt var det nu, fom Sagerne ftode, at han ingen Son efterfod, thi 

derved ſparedes Morge endnu en Stund for Borgerfrige, hvilke ellers uunde 

gqaaligt vilde have fundet Sted, naar denne Søn vorede til, og Harald 

Desuagtet fordrede Riget eller en Deel Deraf. 

13. Harald Sigurdsføn tiltræder Regjeringen fom Enefonge i Norge. 

Kong Magnus's Død blev ftrar bekjendtgjort over hele Flaaden 

ved Ludreftød. Dette var Tegnet for hans Halvbroder Thore og Nev til 

faaledeg fom Det var dem foreftrevet, at føynde fig bort faa haftigt fom mu 

figt, for at opføge Sven Ulfsſon og frembære ham Magnus's Wrende. 

De ſkulle imidlertid endnu i Skoven felv have været forfulgte af nogle 

Folt, Harald havde fendt for at dræbe dem vg faaledes hindre at det 

vigtige Budſkab naaede Sven i vette Tid; men de undgik Cfterftræbelferne, 

og fom fyffeligt bort *). — Harald [od ftrar fammenkalde alle de tiljtede- 

værende Nordmand til et Thing, og tilfjendegav her fin Henfigt, ikke at 
adlyde Magnus's Beftemmelfe med Henfyn til Danmarf, da Dette, fom 

han fagde, var hans Urv, lige faa vel fom Norge, hvorfor han agtede at 

1) Magnus den godes Saga Cap. 5. 

%) Harald Haardraades Saga Gap. 38. Det er fun Snorre, der (Cap. 28) 

nejagtigt angiver Stedet, hvor Magnus døde, nemlig Landsbyen Suda— 

' thorp. Dette maa være Gudathorp, nu Søderup, et Stykke indenfor Uabenz 

raa-Fjorden, og i Nærheden af Urnehoved:Ihingfted: i faa Fald maa Flaaden 

have ligget i biin Fjord, Dette ftrider vel i og for fig ikke i mindfre Maaz 

de mod GSandfynligheden, men Snorres Angivelfe er dog mistænkelig, fordi 

han, uagtet han ber vjenfynlig bar benyttet be ældre, vidtløftigere Konge: 

fagaer, dog, fom man maa formode, paa egen Haand, og for at tillempe 

Fortællingen paa hiin Angivelfe, udelader ait, fom tyder paa at Magnus døde 

ombord paa Flaaden, — hvad der dog endog formedelft Mag. Adams Veret: 

ning maa være utvivifomt — og udtrykker fig fom om han laa fyg i Land, 

i Sudathorp. Da man nu veed, at Sven Ulfsføn døde i Sudathorp, (fe 

Knytlingafaga Gap. 23, Saro, S. 566. Wlnoth, hos Langebek fe II. 337) 

og at Sven ogfaa Faldte fig Magnus, friftes man til at antage at Snorre 

her paa en og mindre forklarlig Maade har forverlet Magnus med Sven, 

eller ved at læfe om GSvens Død i Sudathorp er kommen paa den Tanke, 

at ogfaa Magnus døde der. 

Mund. Det norſte Folls Hiforie. I. m. 11 
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drage til Biborg, ftetne Thing der, og lade fig tage til Konge over hele 
Danmarf. Naar de da, fagde han, havde undertvunget Vette Land, vilde 

Nordmændene fiden i alle fommende Fivder blive Danerne$ Overmænd. 

Da rejite Cinar Thambarftelve fig, og fagde at Det langt mere var 

bans Skyldighed at føre fin Fofterføn Magnus's Liig til dets Grav, 

og bringe ham til hans Fader, den bellige Olaf, end at Deeltage i Krig 

udenfør Landet med Harald, fordi denne attraaede andre Konger$ Rige og 
Gjendom. Han vilde beller, fagde han, følge Kong Magnuå dod, end 

nogen anden Konge levende. Og ftrar fod han føride til de nødvendige For- 

beredelſer. Liget blev fvflet om paa det bedfte, og benfat under et Dertil 

indrettet Felt i Løftingen paa Kongeftibet; og alle Fbrønderne å Hæren, 

elfer vettere alle de, fom havde bjemme nordenfor Stad *), gjorde fig 

færdige til at følge Liget hjem. Da bele Hæren faaledes adſkiltes, og 

Harald derfor ej havde Styrke nok til at udføre de ærgjerrige Planer, 

ban havde udfaftet, var der iffe andet tilbage ogfaa for ham, end at vende 

bjem igjen med de Folk, der vilde folge ham. Disfe vare, fom det lader, 

ifær fra Bifen og de fydlige Dele af Landet. Til Viten ſtyrede nu og— 

faa Harald felv, bvor han fammenfafdte et Thing ted Sarpsborg, 

elfer, fom dette Thing nu for førfte Gang kaldes, Borgarthing, og lod Bøn- 
derne ber tilfværge fig Troſkabs-Ed fom bele Norges Konge. Om det fun 

var Bikverjerne, fom mødte her, eller om ogſaa Mænd fra Oplandene 

indfandt fig, nævnes ikke, det førfte er Dog Vet rimeligfte, Da Harald under 

fit fidfte Oppold paa Oplandene var fømmen paa en fpendt Fod med en 

ftor Deel af Indbyggerne. Fra Sarpsborg fortfatte han fin Vej veftefter 

fang8 Kyſten fra Fylke til Fylte, idet ban overalt boldt Thing og lod 

fig hylde. Det lader ikke til at han nogenftedå mødte Modjtand. Men 

det ligger i Sagens Natur, at Nejfen gik meget fangfomt fra Haanden. 

Førend han naaede Throndhjem, var Ginar allerede fommen med Thron— 

dehæren og Magnus'8 Liig *). Da de landede ved Nidaros, gik alle By- 

1) Fagrffinna Gap. 180 figer udtrykkeligt „alle de, fom vare (havde hjemme) 

nordenfor Stad”. De øvrige vidtleftige Kongefagaer have: „alle Thron— 

derne og mange andre Nordmænd”. (Harald Haardraades Gaga Gap. 40). 

$H08 Snorre (Gap. 39) ftaar der urigtigt: „alle Thrønder og alle Nord: 

mænd”. 

2) De vidtløftigere Kongefagaer (Harald Haardraades Gaga Cap. 41) meddele 

her en legendarifk Fortælling om, hvorledes Einar og Thrønderne paa Vejen 

forbi Samsø lagde ind i den Havn, hvor Magnus oftere plejede at ligge, 

hvorledes en blind og fattig Mand paa Den, der fædvanligviis havde plejet at 

faa Almisſe af Magnué, nu ogfaa bad Einar derom, at denne til Hans ftore 

Sorg fortalte ham Kongens Død, men gav ham tillige, for at han end ikke 

efter Magnus's Ded ſtulde have henvendt fig forgjeves til ham, en ftor 

Mangde Levnetémidler, hvoraf hvert Skib udredede fin Andeel, og berforus 

— — 
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mændene ned forat møde Magnus's Liig, fom med megen Hejtidelighed blev 
bifat i Klemenstirken, hvor hans Faders Skriin opbevaredeg, da Den af Mag— 

nus paabegyndte St. Olafa-Kirfe tilligemed Kongsqaarden endnu ikke var 

bleven færdig )). Mangen flint Mand, ſiges der, ftod grædende over 

den, fom Erindringstegn efter Kongen, en liden Gult-Fingerring, Hvorover hiin 

blev faa glad at han grad, og derved fom til at berøre Øjet med ingen, 

hvilfet ftrar, fom bet fortælles, havde den underbare Virkning, at han fil 

fit Syn tilbage. Om vi end ikke lære andet af denne Fortalling, erfare vi 

dog, hvor meget Magnus var elffet og afholdt, faavelfom at man paa Hin 

Sid, da Fortællingen blev nedføreven, nærede den beftemte Overbeviisning, 

at Magnus var bød i det fydlige Jylland, fiden hans Liig paa Bejen brags 

tes forbi Samsø. 

1) Beretningerne herom ere noget forffjellige. —Fagrffinna Gap. 180 figer at 

Magnus” Liig begroves i Ghriftfirfen udenfor Ghoret. Omtrent det famme 

maa og have ftaaet i Morfinffinna, der her mangler et Blad; thi Flatøbo- 

gen, der er en Uffkrift af den, Éun med enkelte Jilfætninger, figer at Liget 

nedlagdes „i Ghrifttirfen udenfor Ghoret”; men, tillægger den, nu (d. €. 

ved 1380) er det indenfor Ghoret, foran Erøcbiffopens Rum. Gnorre deriz 

mod (Gap. 29) nævner Klemenskirken, tilføjende: , der bevaredes da St. Olafs 

Skriin“; det famme gjentages af Hroffinffinna og Hryggjarftylfe (Harald 

Haardraades Gaga Gay. 41). Nu er det tydeligt nof, at Magnus's Liig 

paa den Tid, da den i Morkinffinna bevarede Text allerførft fammenjfattes (om: 

fring Midten af 12te Warhundrede), og fenere, laa i Ghriftfirfen. Men da 

Ghriftfirfen ikke erifterede paa den FIid, da Magnus døde, er det ligeledes 

tydeligt, at Fagrffinnas (og endog Flatebogens) Ungivelfe, ſtjont ældre end 

Snorres, ej er nojagtig; thi enten maa der ved „Chriſtkirken“ her forftaaers 

sr Kapellet over Olafs Gravfted, hvor Ghriftfirfen ſiden opførtes”, eller Sa— 

gaffriveren har kun haft Ligets fidfte og blivende Hvilefted, den fenere op: 

førte Ghriftfirfe, for Øje, og faaledes af Skjodesloshed undladt at omtale, 

hvor det opbevaredeg, indtil Ghriftfirfen byggedes. Da nu Snorre og de 

øvrige udtryffelig nævne Klemenskirfen, og Snorre visfelig havde Lejlighed 

not til at erfare den om disfe Sager i Throndhjem felv herffende Tradition, 

fan man iffe antage andet, end at hans Ungivelfe maa være rigtig. Den 

pasfer desuden ganffe med hvad vi erfare om de forffjellige Kirfebygninger 

i Nidaros og om de Steder, hvor Olafs Liig opbevaredes. Ut dette under Sven 

UAlfivesføns Tid bevaredes af Grimfell i Kapellet, ev ovenfor paapeget fom 

meeft fandfynligt. Men da Magnus blev Konge, var der ej længer nogen 

Grund forhaanden til ikke at bevare det i Klemenskirfen, og hid ev det faar 

ledes da visfelig blevet flyttet. Vi erfare imidlertid, at Magnus paabe: 

gyndte Opføreljen af en Olafs-Kirfe med tilhørende Kongsgaard dt oven: 

for Byen, i Saurlid. — Henfigten hermed var aabenbart den, at Olafsfirfen 

nu fiulde træde i Klemenskirfens Sted fom kongelig Kirfe, medens denne 

overlodes Byen til Sognekirfe. Vi erfare ogfaa, at Olafs Lig virkelig, 

under Harald Sigurdsføn, flyttedes til Olafskirfen. Der faar nemlig (Harz 

ald Haardraades Saga Gap. 55) udtryffeligt, at Olafs Skriin opbevaredeg i 

Olafskirken, medens Mariefirfen var under Urbejde; og dette figter, fom det ne— 

denfor (S.204—206) nærmere ffal vifeg, til den Omftændighed, at Mariekirken 
allerede maa have været paabegyndt fom det vordende Opdevaringsfted for Olafs 

Skriin, enten umiddelbart efter at Olafskirfen var bleven færdig, eller endog 

Ui 
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Magnus's Grefte, og førgede fænge over ham. Man var vgfaa meget 
bedrøvet over at han fun efterlod en Datter, og ingen Søn, der kunde 

arve ban. - Man væntede fig heller ikke fynderligt godt af Haralds Her— 

redømme. Dog tankte, eller vovede ingen paa at gjøre bam det ftridigt. 

Da han endelig fom til Nidaros, og efter gammel Skik fod ftevne de 8 

Fprøndelaggfylfer til Ørething, fit han her, fom andenfteds, Kongenavn, 

og erfjendte8 Derved for den rette og lovlige Enevodsfonge over bele 

Niget ?). 
Kort før eller fort efter Magnus, fom det fyneg, døde ogfan hans 

og hans Faders mangeaarige Ben Siyhvat Stad. Han nærnes aller 

fidft i Uaret 1043, da han deeltog med Magnus i Toget til Danmark, 

og hjalp til at frelfe Rafn Nutfirding for Kongens Brede. Der fortal— 

les om ham, at han vilde lempe en Avrve-Draape, han havde digtet om 

Kong Olaf, efter Siqurd Favnesbanes Hiftorie, da ban, maaſkee paa Til— 

bagetejen fra bhiint Sog, lagde ind til Selja. Det traf fig juft at en 

Bonde paa Fajftlandet i Nærheden blev farligt ſyg; bans Kone ffal have 

drømt at Olaf aabenbarede fig for hende og lovede at frelfe hendes Mand 
fra Sygdommen, derfom bun vilde ro over til Sighvat, og bede ham for- 

andre Draapen faaledes at den ej lempedes efter Sigurd Favnesbaneé 

Saga, men efter Fortællingen om Chriſti Opftanvelfe. Dette flal og- 

faa være fleet, og Sighvats Kvad, der endnu i de følgende AUarbundreder 

fynes at have været fjendt og meget vndet, blev indrettet faaledes fom 

Kong Olaf flal have foreffrevet*). Kort efter blev Sighvat felv ſyg; 

noget før. I Olafskirfen blev det ſaaledes Eun i forholdéviis Fort Tid, da Harald 

allerede havde opgivet ben Plan, at have Kongsgaard og Fongelig Kirke i Saurz 

lid: han opførte Kongsgaarden everft ved Uaen, og Mariefirfen i dens Nærhed, 

Ligefom bet nu aabenbart var hans Henfigt at lade Olafs Liig opbevare i Ma- 

riefirfen, ſaaledes blev bet derfor vift ogfaa flyttet derhen; men ftrar efter opførte 

Olaf Kyrre Ghriftfirfen, den egentlige biffoppelige Kirke, hvor Olafs virkelige 

Gravfted og Kapellet ftod; og ber blev nu det endelige Opbevaringéfted for 

Skrinet. Nu er det Fart not, at man bar anfeet det nødvendigt at Fa 

berené og Gønnens Lig fulgtes av, (Einar fagde felv, at han ,, vilde 

bringe Magnué til hans JFader”') og at Magnus's Levninger faaledes ere 

blevne flyttede med Olafs. Dette faa vel fom bvad der ovenfor er ytret 

angaaende Flytningen af Olafs Liig, beſtyrkes paa bet meeft iøjnefaldende af 

Sagaernes Udfagn (Harald Haardraadeé Saga Gap. 63, Snorre Gap, 49) 

at Einar og hané Søn Eindride begroves „i Olafskirfen ved Magnus's 

Leje". Hvad Flatobogen melder om Gravftedet, at det forben var udenfor 

Ghoret, men fenere indenfor, foran Erkebiſkopens Rum, figter viftnok til 

Kirfené Ombygning og Udvidelfe i Slutningen af det 12te Uarhundrede. 

Harald Haardraabes Saga Gap. 41, 42. Snorre Gap. 29, JFagrffinna Gap. 

181. 

Det ftaar her at Sighvat indrettede (stælti) fin Draapa efter uppreistar- 

dråpa. Hvis bette ej — hvad man næften ſtulde tro — ev en Skriv: eller 

— 

— 



Gighvat Stalds Dad. 165 

under Sygdommen trorde ogſaa ban at fre Kong Olaf, der nævnte en 

beftemt Dag, naar ban føulde fomme til bam. Sighvat væntede Dagen 

med Længfel, og ſkal, da den fom og han endnu ikfe følte Døden nærme 

fig, i et Bers, Det fidfte han nogenfinde digtede, pave udtryft fin Sorg 

over ej at faa fin Længfel ftillet. Men da han havde fremfat Berfet, døde 

han, og faaledes, figer Sagaen, holdt Olaf dog fit Løfte. Sighvats Liig ſkal 

være bragt til Nidaros, og begravet ved Chriſtkirken: hvis dette ej ev en 

fejlagtig Angivelfe i Stedet for  Klemensfirfen”, fan Ter ved „Chriſtkirken“ 

enten fun bære meent Det Kapell, der var opfort paa Det Sted, hvor Olafs 

Liig havde ligget begravet, og Hvor Chriſtkirken fiden blev bygget, eller ogfaa 

maa Sighvats Liig, ligeſom Magnus's, fenere være flyttet did med Olafs 

eget 1). 

Om Alfhild, Magnus's Moder, fortelles der, at hun ſtrax efter 

hans Død, betagen af Sorg, fod fig bringe i Land, og begav fig til Thor—— 

fell Goſa, der efter Det Løfte, ban gav hende, da hun befriede ham fra 

Fangenffabet, modtog hende med aabne Urme og vifte hende den ſtorſte 

Venlighed. Men jo fænger det fed hen mod Julen, deſto forgfuldere 

blev hun, og da Fborfell bad hende være ved godt Mod vg fagde at 

han og hans gjerne vilde gjøre alt, hvad Der ftod i deres Magt, for at 

opmuntre hende, fvarede bun at hun iffe funde undfade at tænfe paa den 

forrige Juul, ifær bvis hun føulde tilbringe Denne Juul hos andre end 

forftelige Folk. Thorkell fandt Vette vimeligt, og foreflog hende at drage til 

Sven Ulfsføn, fom imidlertid var fommen til Danmarf, og fom vilt vilde 

modtage hende godt. Dette Forſlag behagede hende; Thorkell flaffede 

hende Følge til Sven, og denne ſkuffede heller iffe hendes Filid. Hun 

førblev en Tidlang hos ham, vg foørærede ham til Gjengjeld for hans VBens 

fighed et prægtigt guldprydet og med Wdelſtene befat Fad. Dog heller 

iffe her havde hun No paa fig, og hun befluttede at rejfe bjem til Eng— 

fand. Hvorledes hun der for De Nigdomme, hendes Mand og Søn havde 

givet hende, ffal have fjøbt trende Guarde, hvorved hun ernærede fig og 

fit Folge, indtil hun omfider ffjenfede fine Gjendomme til Malmsbury Kloz 

fter og tilbragte hele fin øvrige Tid i dette, er allerede tidligere omtalt *). 

Leſefejl iftedetfor uppreistarsögu, maa man antage at hermed menes Hall: 

fred Bandrædaffalds ovenfor (II. 2. S. 369) omtalte uppreistardråpa. 

1 Olaf den helliges Gaga i Fornm. $. V. S. 210, 211, jvfr. Flatøbogen. 

Om Sighvats foregivne Begravelfe ved Chriſtkirken gjelder maaſtee det fam- 

me fom ovenfor nævnt ved Magnus's. 

2) Se ovenfor II. 2. S. 664—666, jvfr. Billjam af Malmsbury, de pontif. 

Angl. lib. V., hos Gale S. 368, 369. Det maa bemerkes, at paa nysan: 

førte Sted, S. 665, . 18 fra neden i Noten, er det urigtige Tillæg , men 

lader hende dø hos Thorkell Gofa i Jylland ved Uagtfombed blevet ſtaa— 
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14. Sven Ulfsføn Konge å Danmark. Begivenheder i England og Sverige. 

Kong Magnus'8 Halvbroder Ihore og hans Ven Nev rejfte faa 

iiffømt øtover, at De indhentede Sven, førend han endnu havde forfadt 

Danmarf. De traf ham i Skaane ved Helge-Aa, fom da endnu dannede 

Danmarks Øjftgrændfe '): han vilde juft beftige fin Heft, for at Drage 

til Sverige, og Der ganſke opgive Kongenavnet og fine Fordringer paa 

Danmarf. Han fpurgte nysgjerrigt, bvad der var paa Færde med Nord- 

mændene. Rebv fortalte bam Magnus'8 Død, og bragte ham det vigtige 

Budſkab, at Danmarf nu var afjtanet til ham, idet han tillige i Mag- 

nus'$ Navn bad bam at tage fig af Thore. Sven fvarede rørt: Dette er 

en for Tidende, og du, Thore, ſkal være velfommen hos mig og nyde 

ftor re, tbi faaledes vilde vift ogfaa Den falige Konge handle mod min 
Broder; men Det foærger jeg ved Gud, at faa fænge jeg lever, vil jeg 

aldrig fly fra Danmart”. Han ſteg derpaa til Heft, og vendte om igjen. 

Saa fnart Sfaaningerne fit at vide, at Magnus var ved, famlede de fig 

i Mængdeviis om Sven, fom derfra fatte over til Sjæland, bvor ban li- 

geledes fit ftort Tillob, og blev tagen til Konge paa Jisore-Thing iffe 

fangt fra Noeskilde *), hvilket herefter blev det fornemfte Hyldings-Thing 

ligefom Viborg-Thing forben: tilſtrakkeligt Tegn paa, at med Svens Op— 

hojelſe paa Tronen det national-danffe Parti, fom havde fin egentlige 

Kjerne paa Sjæland og i Skaane, nu havde faaet Overhaand, og at Sjæ- 

fand nu var blevet Rigets Hoved-Landſkab, ligefom Jykand var det under 

ende, i Stedet for at udflettes, eller forandres til ,,men forudfætter, fom det 

fynes, at hun tilbragte MReften af fine Dage i Danmark“. 

1) Harald Haardraades Saga Gap, 38, Snorre Gay. 30, Flatebogen; fun her, 

faa vel fom i JFagrffinna Gap. 183, tales der udtrykkeligt om Helge-Aa, og 

Viborg-Thing, og at Thorfell Goſa gav Sven Kongenavn (jvfr. ovenfor S. 

19). Ut HelgeAUa paa den Tid dannede Danmarks Øftgrændfe, med andre 

Ord, at Blefing da endnu hørte til Sverige, er allerede tidligere omtalt ¶I. 

2. S. 132) og vil nedenfor nærmere blive viift S. 173. 

2) Jisore-Thing nævnes udtrykfeligt fom det, der fra nu af blev Danefongerneé 

Hoved:Udnævneljes:Tbhing, hos Sven Aagesſon Gap. 5. Jofr. ogfaa Saro SG. 

569, 615, 645, hvor Harald Heins og Nifolaus's virkelige, Erit Emunes 

paatæntkte Kongehylding paa Jisore-Thing omtales. Det er ogfaa tydeligt, 

at Sjæland, hvilket allerede Harald Gormsføn i fine fidfte Dage, ba han 

havde lagt fig ud med det nordiffe Hevdingeparti, havde valgt til fit fornemfte 

Opholdsfted og hvor han blev begraven, end mere maatte blive Hovedland= 

ffabet, efter at Sven var kommen paa Jronen. Jylland, med Viborg Ho— 

vedthing og Heidaby fom Hovedrefidens, repræfenterer den Sigurdſte Et, i 

hvis fidfte Medlemå, Hardeknuts, Sted Magnus den gode traadte, GSjæland 

berimod, med Jisøre Hovedthing, Roeskilde og Ringfted fom Hovedrefidenfer, 

repræfenterer den Sprakaleggffe Ut og hvad man unde kalde den middeldanſtke 

Tidsalder. 
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De ældre Danefonger af Siqurd Orm i Øjes Et. Endnu famme Vinter 

underfaftede ogfaa de øvrige Landffater fig. Paa Viborg-Thing fit han 

atter Kongenavn af Fporfell Goſa, og fra denne Vinter (1047 —1048) 

funne vi ſaaledes vegne det Sprafaleggffe Kongedynaftis Opbhøjelfe paa 

Danmarks Trone, og Begyndelfen af det Yngre Danevælde, der ikke læn= 

ger havde nogen Fordring paa Norge, medens Derimod Forholdet nu var 

omvendt, idet Harald, fom Magnus's Urving, herefter ogſaa betragtede fig 

fom Arving til bele det gamle Danevælde og derfor, fom vi i Det føle 

gende ville fee, førte en langvarig Krig med Kong Sven. 

Da Harald betragtede fig fom de ældre Danefongers Arving, maatte 

han førengt taget ogſaa anfee fig berettiget til at gjøre Fordring paa 

England. Denne Fordring funde han Dog ej for det forſte forfølge, da 

Krigen med Sven og hans Virffombed indenlands gav ham not at beftille. 

Men han opgav den ingenfunde, bvilket hans fidfte ftore Tog til England 

noffom vifer. Som et Jegn paa, at man i Norge betragtede en Krig mod 

England fom allerede erklaret eller i Det mindfte nær foreftagende, fan Det 

maaſkee anfee8, at to Høvdinger, Lodin og Grling, af hvilke viſtnok den førfte 

var en Son, den anden en Sonneſon af Erling Stjalgsfon, i 1048 fom med en 

Flaade til det fydpftlige England, fom de herjede forfærdeligt. Forſt landede 

De ved Sandwich og gjorde et umaadeligt Bytte i Guld og Sølv m. m.; fiden 
bjemføste De Tenet, men der fik de en faa alvorlig Modtagelfe af Indbyggerne, 

at de maatte tage Flugten; de vendte fig Derpaa mod Esfer, hvor de ruvede baade 

Menneffer og Kvæg, foruden Gods; endelig ſtyrede De over til Flandern, 

Samlingsſtedet for Englands Fiender, folgte her deres Bytte, og vendte 

derpaa hjem igjen). Men Harald maa have misbilliget dette Tog, og 

frygtet for at Kong Edward eller rettere Godwvine vg hans Gønner 

ftulde hevne det ved at tage Parti med Sten Ulfåføn, og underftotte 

denne. Thi ban fendte et Gefandtftab til Edward, og tilbød Fred 

og Venſkab, bvilfet Edward modtog. Strax efter fom Dder ogſaa 

1) Chron. Sax. ved 1018 (vel at merke, bet ældfte Haandførift). Hvorfra 

denne JFlaade kem, figes ej i Chron. Sax., men Henrif af Huntingdon (Mon. 

hist. Br. I, S. 759) figer, dog øjenfynligt tun fordi han antager bet ſaaledes, 

at den var fra Danmarf, Men Forholdene vare ikke paa denne Vid faa: 

danne, at en Flaade fEulde Funne tænkfes udloben fra Danmark, for at herje i 

Gngland, og iffe engang Navnene (Lodin og Erling, i angi. Form Lodene, 

Yrling) eve banffe. Maa faaledes Flaaden anfees fom udgaaen fra Norge, 

fan man, i Betragtning af dens Størrelfe, alene gjette paa Landets aller: 

mægtigfte Mænd fom dens Unførere. Da det nu udtrykfeligt ſiges i Olaf 

den helliges Saga Gap. 43, Snorre Gap. 21, at en af Erling Skjalgsſons 

Gønner Hed Lodin, og da det ligeledes er rimeligt, at flere af hans 

Gønnefønner maa have hedet Erling efter ham felv, Éan det ej betvivleg, at 

hiin Flaade udgik fra Sole. Ut dog ogfaa Sven Godwinesføn fan have haft 

Deel heri, ev vimeligt, faaledes fom det ſtrax nedenfor ſtal viſes. 
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et Gefandtffab fra Sven, for at bede om Hjelp, og Godwine var firar 

rede til at foreflaa paa et Mitena-Møde, at man i det mindfte ſkulde fende 

bam 50 Skibe. Men Leofric, Myrkernes Jarl, Godwines Modſtander, 

erølærede fig paa Det beftemtefte dDerimod, og underftottedes af hele den 

øvrige Mængde, fom rigtignok her mere fynes at have ladet fig lede af fit 

blinde Had mod Danerne, end af Henfyn til hvad der var fordeclagtigt for 

Landet felv, thi hvis det førft lykkedes Harald at overvælde Sven og erobre 

Danmark, vilde Raden visfelig dernæft fomme til England. Saaledes 
fit Sven ingen Hjelp fra dette Nige 1). Familietviftigheder fjernede ham 

fort efter ogfaa fra Godwine og denne$ Sønner. Godwines Søn, Sven 

Jarl, havde fræntet Abbedisfe Eadgifu af Leominfter, han blev derfor er- 

tæret utlæg, og hans Jarldomme blev bortgivet til bans Brover Harald og 

Farlen Bjørn Ulfsſon, Kong Svens Broder, der, fom vi have feet, med 
fin Broder Aasbjørn oppoldt fig i Gngland. Sven var i Landflygtighed 

i tre Aar. I Denne Did beføgte han ogfaa Sven Ulfsſon i Danmark, neppe i 

anden Henfigt, end for at bede ham om Hjelp; men Sven Ulfsføn havde nof med 

fig felv, og Sven Godwinesſon funde faaledes ingen Hjelp faa hos ham; de 

ſtiltes endog fra hinanden i Uvenſkab, hvilfet man kan fee, faa vel af de følgende 

Begivenheder, fom af den udtryffelige Angivelſe hos de engelffe Annalifter, ,at 

Sven Godwinesſon lagde fig ud med Danerne". Hvor han tilbragte den 

øvrige Tid, nævnes ej, men det fandfynligfte er, at han var dragen til Norge 

til Den med hans Mt befvogrede Aaslak Erlingsføn paa Sole, og at 

bet maaffee var efter Svens Filffyndelfe, at de nys omtalte Høvdirger, Lodin 

og Grling, gjorde biint Tog til England. Den allerfidfte Tid har Sven 

fandfynligviis tilbragt i Flandern. J 1049 fom han tilbage til England 

med en Flaade af 8 Skibe, for, fom ban foregav, at underhandle om at 

bans Fredloshed maatte blive hævet og hans Befiddelfer ham tilbagegivne. 

Baade Harald og Bjørn vægrede fig vel ved at afftan nogen af deres Be- 
fiddelfer, men Bjørn erklærede fig derimod villig til at følge med ham til 

Kongen og flaffe ham Fred og Landsvit tilbage. I dette Øjemed begav 

Bjørn fig, uden at ane det mindfte ondt, og fun ledfaget af nogle faa Mænd, 

til Bofanham i Susfer, hvor Svens Sfibe faa. Men ber blev han paa 

Svend Befaling greben af dennes Sømænd, bragt ombord og ffjendigt myrdet. 

Man maa formode at dette var Hovedbenfigten med Sven Beføg i England, 

og at ban derved ene havde til Henfigt at bevne fig paa Sven Ulfsføn, 

thi Den nærmefte Folge af Drabet var for ham felv fun at han atter erklær 

redeg fredløs, og maatte flygte tilbage til Brügge. Danevældet var imidlertid 

faa forbadt, at denne Nidingsdand var langt fra at være upopulær. Folfet 

1) Se Florents af Worcefter, Mon. hist. Br. 1. S. 602, jvfr. ovf. S. 147, 148. 
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par for fænge fiden fed af det overmodige danffe Thinglid, og end mere 

af den tryffende Danegeld, der maatte udredes til dets Befolding. Drabet 
paa den danffe Høvding, en af Fhingmannalidets Høvdinger *), funde Verfor 

ej bære Englænderne uvelfomment. Og den ſtatskloge Godwine, fom meget 

pel indfaa, at hans Magt vilde vinde i famme Grad fom Kongené aftog, 

naar hiin paalidelige Livvagt afftedigedes, og fom desuden belter ikke 

havde til Henfigt, ganſke at forftøde fin Søn Sven, fandt nu bedt fin 

Megning ved at optræde fom Danernes Modftander. Ved Hjelp af 

Biffoppen i Worceſter fit han Sven forligt med Kongen og tilbagefaldt 
til Fædrelandet. Og ſtrax efter blev virkelig bande Thinglidet oppæret, 

Danegeldet afftaffet, og Bjørns Broder, Aasbjørn Jarl, med alle Sine for- 

jagen fra England 2); fun Sigurd Jarl i Huntingdon, Aasbjørns Fetter 

og en af Kongens troefte Filhængere, var for mægtig til at funne rokkes. 

Masbjørn begav fig til Danmart. I Føke med ham var vgfaa 

den dræbte Bjørns unge Søn Aasmund, fom Kong Sven felv tog til 

Opfoftring 3). AF denne forandrede Politik fulgte ligefrem, at Godwine 

og hans Sønner fom i et fiendiligt Forbold til Kong Sven.  Ogfaa 
Kong Edward unde iffe andet end betragte Godvine og Fans Sønnerd 

Magt med NMisnøje, og det fpendte Forhold, ver allerede fænge i 

Virfeligheden, frjønt hemmeligt, berffede mellem Kong Edward og 

Godwine, gif nu over til aabenbart Ficndføab. Edward havde hen— 

levet fin mefte Sid i Mordmandie, og ganffe antaget nordmannift Natio- 

nalitet. De angliffe Skikke og Sæder vare bam movbydelige. Han vnftede 

belft at omgive fig med Nordmanner, og i Særdelesbed med nordmannifte 

Gejftlige, da den fvagere Ufbængighed af den romerſke Stol, hvori den engelfte 

Kirfe befandt fig i Sammenligning med de franffe Kirter, faarede hans 

veligiøfe Følelfe, hvorimod han troede at funne faa bragt den i ſtorre 

Afoængigbed af Paveftolen ved at befætte de vigtigere Kirke-Embeder 
med MNordmanner. Allerede ftrar efter fin Sronbejtigelfe havde han udnævnt 

en af fine gamfe nordmannifte Benner, Munten Robert fra Jumieges, til 

Biftop i London; da Erøeftolen i Canterbury blev ledig 1048, befordrede * 
han bam til denne. Til Biffop i London udnævntes førft Spearhafoc, 

Abbed i Abingdon, men den nye Erkebiſkop fordrev ham, og indviede i 

hans Sted den fongelige Kapellan Villjam, ligeledes en Nordmanner. 

1) Ut han hørte til Shingmannaridet, figes i Morkinffinna, fol. 14. a. 

%) Chron. Sax. ved 1049—1051, jvfr. Ingulf, hos GSavile, S. 897. Mag. 
Adam, III. 13. 

3) Dette ſſiges udtrykfeligt i Mortinffinna, fol. 14. a. famt i Flatebogen. 
Ggentlig figes det ogfaa hos Gnorre (Gap. 51) famt i Hryggjarſtykke etc. 

(Harald Haardraades Saga Gap. 68), daiAasmund her Éaldes Svens Fo— 
fterføn, men han udgives tillige urigtigt for hans Syſterſon. 
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Spearhafoc funde ikke engang faa fit Abbedi tilbage, thi ber havde Kon- 
gen udnævnt til Abbed fin Frænde Rodulf, den famme, vi tidligere have 

omtalt, der var fulgt med Olaf den hellige fra Rouen til Morge fom 

Biftop, og fenere havde tilbragt 19 Aar paa Island '). Nordmanniſke 

Herrer forlenede8 med engelfte Borge. Efter at Danerne havde forladt 

England, traadte altfaa Nordmannerne ganſke i deres Sted, ja de begun- 

ftigedes endnu mere; De opførte fig langt vovermovdigere, og bleve i 

famme Forhold forhadte *). Kongens Syfter egtede Grev Euſtath af Bou- 

fogne, og Denne faa vel fom hans Følge opførte fig under deres Ophold 

i England med henſynslos Voldſomhed. Paa Jilbagevejen rede de bevæbnede 

ind i Dover, en af de Steder, hvormed Godwine var forlenet, og toge 

fig ber med Bold de Boliger, fom behagede dem. Da en af dem faa» 

rede en Huusbonde, der vovede at vife ham tilbage, bleve de øvrige Bor— 

gere faa forbitrede, at de Dræbte ham. Til Gjengjeld ftormede Euſtath I 

Spidfen for fine Mænd ind i den faarede Bondes Gaard, og flog ham ihjel; 

derpaa vendte De fig mod de pvrige Bymænd, der fatte fig til Modværge: 

paa Bymændenes Side faldt over 20, paa Franftmændenes 197; Euſtath 

maatte omfider frelfe fig ved Flugten, og ilede ſtrax tilbage til Kongen, 

for hvem han fremſtillede Sagen faaledes fom om Uretten ganføe var paa 

Bymændenes Side. Edward, der altfor gjerne [aante Øre hertil, befalede nu 

Godwine felv at ftraffe Dover-Mændene. Dette var for meget for God- 

mine. Han og Fans Sønner famlede en Hær, droge mod Gloucefter, Hvor 

Kongen var, og foørdrede at ban føulde udlevere dem Euſtath og bans 
Mænd bundne. Kongen faldte paa fin Side fine troe Filbængere, Jar— 

ferne Leofric og Sigurd, til fig med deres Stridskræfter, og Det vilde 

være fommet til Slag mellem Kongens og Godwines Hær, bvis ikke fore 

ftandige Mænd havde meglet Stilftand. Det blev aftalt, at Godwine 

ſkulde indfinde fig med fine Sønner paa et MWitena-Movde i London og 

Der forebringe fin Sag. Godwine og hans Sonner fom, men Kongen 

havde imidlertid famlet faa mange af fine Filbængere om fig, at en Mængqde 
af Haralds Mænd tabte Modet, og gif over til Edward. Godwine funde 

faaledes intet udrette: Sven blev firar erklæret utlæg paa ny, og Godwine og 

Harald indftevnede til at forfvare fig. - Godwine forlangte Gifler for fin 

Gitferhed, og da Dette negtede8 han, forlod ban Landet med fin Hufteu 

og fine tre Sønner, Toſtig, Sven og Gyrd, og Drog over til Flandern. 

Hang ældfte Søn Harald derimod drog med fin yngre Broder Leofmvine 

1) Chron. Sax. ved 1050, ist. Coenob. Abbandunensis i Whartoné Anglia 

sacra, I. 167; ber kaldes Nodulf ,episcopus Norvegiæ*, Mag. Adam, 

II. 55, 62. Jofr. ovenfor I. 2. S. 599, 

2) Se hHerom ifær VBiljam af Malmébury, II. 200, Hardys Udg. S, 342, 343. 
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til Briftol, og derfra til Irland, hvor han tilbragte Bintren hos Kongen 

i Dublin, Sigtrygg Silkeſkeggs Efterfolger, der i de irffe Annaler foldes 

Eachmargach, i de anglifte Jebmarc, og i vore Sagaer Margad 1). 
Denne, der allerede omtales i Knut den mægtiges fidfte Aar fom en af 

de Konger, der underkaftede fig ham, var en Søn af Kong Magnvald 

Ivarsføn i Materford, hvilfen Siytryag Silkeſkegg dræbte 1035; men endnu 

i famme War forlod Gigtrygg fit Migey og efterfulgtes af Margad, 

om hvem man faaledes maa antage at han har fordrevet ham. Saa vidt 

man fan ffjønne, gif Sigurd, føm hang Fader, ind i Icolmkills Klofter, hvor 

han døde 1042”), og efter i 8 Var at have været fortrængt fra 

Tronen af en Jvar Haraldsføn, herſtede Margad fra 1046 i Rolighed 3). 

Paa denne Tid flede der byppige Herjetog fra Irland til de britiffe Ky- 

fter 4). Heri Deeltoge endog de norſke Høvdinger Finn Urnesføn, 

Guthborm paa Ningene8 og Haafon Ivarsføn 5). Iſar holdt Guthorm 

ved denne Bedrift; Dan fom i ſtor Yndeft hos Margad, og havde 

Bredland hos bam i Dublin om Vintren. Han tilbragte juft Vin— 

tren 1051—1052 hos Margad, og var faaleded her tilfammen med Harald 

Godwvinesføn. Om Sommeren efter fulgte8 de alle ad øitover; Harald 

for at begive fig til fin Fader, Guthorm og Margad for at herje 6). 

1) At Gadmargad er det famme fom Margad, ſees deels deraf, at hiin irffe Form 

felv altid i Driginal:Unnalerne førives i to Ord, hvorved Margach, der al: 

deleg udtales fom „Margadh“, fommer for fig felv, beels af Chronologiens 

Goincidens. Om „Jehmarc“, fe ovenfor I, 2. S. 673. 

?) Se Sighernadj og de 4 Meftres Unnater ved bisfe Aar, Hvor Sigurds 

Død omtales 1042, nævnes han tilligemed endeel andre, der alle fynes at 

have været Munke. 

3) Tighernach nævner Jvars Ironbeftigelfe efter Gadjmargad 1038, omtater 

„Ivar Haralds Søn ved 1045, og figer endelig i 1046, at Eachmargach 

vendte tilbage til Dublin efter , Harald", hvilfet maa være Skrivfejl for 

„Mac Harald”, Haralds Søn, fiden de 4 Meftreg Unnaler ved famme Aar 

udtrykfeligt fige at ,, Haralds Søn" blev fordreven og , Ragnvalds Søn" 

fom efter ham. 

4) Ge Chron. Sax. ved 1050. 

8) Harald Haardraades Saga Gap. 46. Gnorre Gap. 46, Morkinffinna næv: 

ner her urigtigt Ketil af Ringenes i Stedet for Sønnen Guthorm, thi Ketil 

maa paa denne Tid have været død, fiden Gutkorm ellers fledfe nævnes fom 

Gaardens Befidder. Ut ellers Kalf Arnesføn, der opholdt fig i hine Far— 

vande, ogfaa var med, er ej ufandfynligt. 

6) Ut alt dette føede i 1052, og at alle tre virkelig fulgtes av, ſees af føl: 

gende. Saa vel Fighernadj, fom de 4 Meftre fige at Eachmargach i 1052 
drog pover Havet" og efterfulgtes af Mælnambo; dette er faaledes Togets Uar, 

og Margad$ Døds-Uar; ogfaa hos Snorre (Gap. 56, 57) omtales Guthorms 
Kamp ved disfe Sider, Det heder her udtryffeligt, at denne Kamp flod Dlafé 

Mesfebag, den 295e Juli; Toget er altfaa udgaaet fidft i Juni eller førft i 
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Guthorm og Margad vandt et ftort Bytte, ifær i Sølv, men da de fiden 

i Angelsey-Sund ſkulde dele det, fom de i faadan Uenighed derom, at Mar- 
gad udæffede Guthborm til Kamp. Gutborm, der alene havde fem Skibe, 

medens Margad havde 16, [ovede Dagen for Slaget — det var netop St. 

Olafs Aften — at ban ftulde give St. Olaf Fiendedelen af alt Byttet, 

Hvis han vilde forunde ham Sejren; og det Iyffedes ham virkelig, i det 

blodige Slag Dagen efter, at fælde Margad med alle hans Mænd. Lof— 

tet blev famvittigpedsfuldt holdt, og Byttet var faa ftort, at Guthorm af 

den fovede Fiendedeel fod gjøre et Sølvkrueifir faa hojt fom ban folv 

eller bans GStavnbo, og fljenfede det til Olafs Helligdam i Nidaros, 

vor det vpbevaredes lige indtil Neformationen '). Harald ſejlede med 9 

Skibe md i Briftolbugten, bherjede i Somerfet, Devonfhire og Cornwall, 

og drog Derfra øftefter indtil Portland, hvor han mødte fin Fader, der 

imidlertid var fommen fra Brilgge, og bavde fundet Fndbyggerne å hele 

den ſydoſtlige Deel af Landet vede til at gribe til VBaaben for bam. De 

fejlede fiden opad Femfen til London, hvor Kongen [aa med en ftor Hær 

og Flaade. Men bverfen Londons Borgere eller Edwards egne Strids— 
mænd havde nogen Lyſt til at fæmpe mod deres Landsmænd for Udkæn- 

dingers Skyld, og Kongen fandt det raadeligit at aabne Freds-Underhand- 

finger ved Hjelp af Siqurd, Biſkop af Bindefter. Der blev foreløbigt 

fluttet Stilftand, med Gifler paa begge Sider. Dette var et Tegn for 

de nordmanniffe Gejftlige, Robert førft og fremit, til at flygte faa burtigt 

de funde, for at undgaa Foltets Raferi. De flefte ilede til Franfrige. 

Godwine retfærdiggjorde fig og fine Sønner for de Beftyldninger, deres 

Fiender havde fremført imod dem, og de indfattes i alle Deres Værdigheder, 

med Undtagelſe af Sven, der, dreven af Samvittigbedsnag, bavde foretaget 

en Pilegrimsrejfe til Jerufalem, hvorfra ban ej vendte tilbage?) Men 

fra nu af vare ogfaa Godwine og pans Sønner mægtigere i England end 

nogenfinde; og det ev iffe fangt fra Sandbeden, naar Mag. Adam, efter 

Sven Ulfsføns Fortælling, figer ,at de beherffede England faaledes, at 

Juli. I Chron. Sax. figes at Godwine fejlede fra Brigge en Dag før St. 
Hans Uften (22 Juni); derpaa varede det, fom det fynes, længere Tid førend 

han mødte Harald; og til London Fom de ej førend forft i September; bet 

er derfor tydeligt, at Harald har affejlet paa famme Tid fom Margad og 

Guthorm; og da nu ogfaa disje agtede fig til Wales, er der neppe nogen 

Sviol om at alle tre fulgtes ad faa længe fom muligt. 

1) Snorre, 1. c. Olaf den helliges Saga Gap. 249, Den legendariffe Olafs 

Gaga Gap. 104. Ut Snorre netop fætter denne Fortælling ind paa dette 

Sted, vidner fordeelagtigt om Sikkerheden af hans Tidsregning I benne Pe— 

riode, ba man ej kan antage at han har haft irffe Annaler at vette fig efter. 

?) Om alt dette, fe Chron, Sax, fra 1046—1052. 
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Edvard alene maatte fade fig nøje med Livet og den tomme Kongetttel” 1). 
Da Godwine pludfelig døde (1053), fit Harald hans Jarldomme WMesfer 

efter ham, og arvede tildeels ogſaa hans Mat. 

Det maa betragtes fom et færeget Held for Kong Harald i Norge 

og det nys befæftede Dynaſti, at nu ogfaa den ſvenſke Green af den gamle 

Nagnarffe Stamme uddøde, og efterfulgtes af en anden Et, hvis Legitimitet 

bverfen var bedre end Haralds eller Sven Ulfsføns. Hvor hojt Uppſala— 

fongerne af det Ragnarſke Dynafti vare anferde fremfor de andre Konger i 

Norden, have vi allerede ovenfor feet, hvor Olaf Sfotfonung figer at hans 

Forfædre havde været Overfonger over alle andre Konger i Norden, og hvor 

Arnvid blinde fader Uppfala-YEtten ven fornemfte i Norden, fordi den 

nedſtammede fra Guderne felv *). Det fortælles ogfaa, at naar de tre Kon— 

ger i Norden holdt Møde paa Danaholmen — ber figtes vel til de ovenfor 

omtalte 3), i det 10de Aarbundrede brugelige Moder, thi fiden bindrede 

Krige og Fiendtligbeder dem fra at holdes, faa fænge den gamle Uppfala- 

Æt var til — Da bofdt Danefongen Uppfalafongens Bidfel og Norges Konge 

hans Stigbojle *). Kan dette end ikke tages i bogftavelig Forftand, hvilket ellers 

ingenfunde er faa urimeligt, fom mange have troet, faa tilfjendegiver det dog 

ganffe vit den almindelige, ogfaa udenfor Sverige herffende, Foreſtilling om 

Uppfafa=Kongens Ypperlighed. Kong Anund døde, uden at efterfade Børn, 

i 1049 eller 1050, og efterfulgtes af fin ældre, uegte fødde, Broder Emund, 

Der i De gamle Kongerakker er brændemerfet med Filnavnet den flemme”, 

maaffee ifær fordi ban førgede DVaarligt for Gyriftendommens Fremgang. 

Den vigtigfte Begivenhed, der fandt Sted under hans Regjering, er at 

Der ved fer udnævnte Mænd fra begge Niger fattes Grændfeffjel mellem 
Danmart og Sverige. Da VBlefing ved Denne Grændfeforretning nævnes 

fom tilhørende Danmark, medens derimod Helge-Aa endnu ved Magnus's 

Død 1047 dannede Danmart3 øjtlige Grændfe *), fynes det vilt, at Sven 

paa en eller anden Maade maa bave tvunget Emund til at afjtaa dette 

Landſkab, men bvorledes, nævnes ingenfteds. Det lader til at Gmund i fin 

Alderdom, maaftee allerede fom Konge, har egtet Aaftrid, Enfe efter Ragn— 

vald, en mægtig Mand i Sverige, og Brovdervdatter af Eivind Skalda— 

fpilder i Norge.  Aaftrid8 og Ragnvalds Søn, ved Navn Steentil, fy- 

nes at have haft meeft at fige og maaffee at have været den egentlige 

1) Mag. Adam II. 13. 

2) Se ovenfor I. 2, S. 552, 567. 

3) Ge ovenfor J. 1. S. 748. 

4) GL Veſtgotalov, Konungebolf, S. 67. Ved førfte Djetaft fynes det fom om 

denne Notits gjaldt Grændfemedet, men ved nærmere Betragtning feer man 

at det er en almindelig Bemerkning. J VBeftgøtalagen nævnes for Reften 

urigtigt Sven Tjugeſkegg i Stedet for Sven Ulfsføn. 
5) Se ovenfor S. 166. 
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Herffer under Emunds fortvarige Negjering. Han ophøjedes til Jarl, og 

egtede Kongens Datter af førfte Egteſkab *). Ved fin Forefommenbed og 

Hjelpfømbed mod Biftop Adalward, bvilfen Erkebiſkop Adalbert i Bremen havde 

udnævnt til Biftop i Sverige og fendt derhen med flere Prefter, — hvorom mere 

nedenfor — vandt ban ogfaa Den mægtige bremifte Gejftligheds Yndeft 2). 

Da nu Kongens enefte Søn, Anund, var omfommen paa et og mod 

Kvænerne 3), ftod der ikke [ænger nogen mellem ham og Tronen, bvilken 

ban ogfaa befteg efter Emund$ Dod (ved 1056), fornemmelig undere 

ftøttet af de allerede ivrigt chriſtne Veſtgoter, hvilke han derfor yndede 

fremfor fine øvrige Underfaatter *). Med Emund uddøde faaledes den 

gamle Ragnarſke St, og ingen af de tre nordiffe Herfferftammer havde nu 

noget forud for de øvrige i Unfeelfe. Ja, flulde en af dem ni i den ale 

mindelige Opinion betragtes fom om den befad en højere Grad af Legiti- 

mitet, maatte Det bære Den norſke, deels fordi den nu var Den ældfte, deels, 

og fornemmelig, fordi St. Olafs Helgenglands omfvævede den. 

15. Indenlandffe Forhold. Kong Haralds firenge og Fraftige Styrelfe. 

Den Lethed, pvormed Harald Siqurdsføn fom i Befiddelfe af Norge 

efter Magnus's Død, maa deeld tilffrive8 den Omftændighed, at han alle- 

1) I Hervarar Saga Gap. 20 nævnes Magnvald den gamle, Steenkils Fader, 

fom gift med Aaſtrid Njaalsdatter; her figes ogfaa at han var Jarl i Svir 

tbjod, og gift med en Datter af Kong Emund. Mag. Adam af Bremen figer 

(11. 14) at Steenkil enten var hans nepos eller Stifføn; i Gap. 14 falder 

han ham nepos. Gandfynligviis har han hørt ham Éaldet Kongens mågr. Da 

han nu, fom man temmelig tydeligt Fan ffjøenne, ej var nogen egentlig Frænde 

(mepos) af Emund, maa man antage at han var hans GSvigerføn og dertil 

maaffee Gtifjøn. Steenkils Fader Nagnvald gamle har uden nogen Hjem= 

mel, ja endog trods Sagaernes udtrykkelige Udfagn, været antagen for ben 

famme fom Ragnvald Jarl i Skara. 

2) Se Mag. Adam, III. 14 og nedenfor S. 192. 

5) Mag. Adam, III. 15, IV. 19 (Sol. 119). 

4) Kongerætkfen i Beftg. Loven S. 299. Det omtales ingenfteds nøjagtigt, naar 
Anund og Emund døde. Mag. Adam omtaler Ununds Ded ſtrax efter at han 

(HL 13) i RKorthed bar talt om be nys føildrede Begivenheder i England 1049 

— 1052, men ba ben egentlige Hovedbegivenhed, hvorved han her dvaler, ev 

Bjørné Drab 1049, medeng han Éun i Forbigaaende omtaler det følgende, 

og berpaa i Gap. 14 figer, „da dette var ſteet der, bøde Kong Jakob”, ſynes 

bet, fom om han, det fifre, famtivige Vidne, henfører Anunds Død til 1049 

eller 1050, hvilket ogfaa godt ftemmer dermed, at de i Unledning af hans 

fenere Giftermaal med Anundé Enke opftaarde Stridigheder med Erkebiffop 

Adalbert bilagdes førft i 1053: — og i mindre end 3 Uar Funne dog bisfe Stviz 

bigheder ej have varet. I den hos Lindenborg meddeelte Hist. Archiep. Bre- 

mensium er Anunds Dod, aabenbart Fun gisningsviis, benført til 1051. 

Emunds Død benfører Mag. Adam, II. 15 til Tiden under eller nærmeft efter 

Uaaret 1056 (fe nedf.); hans vette Dodsaar er derfor fandfynligvis 1056. 
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rede i dennes levende Live var anerkjendt fom Medregent, deels, og for— 

nemmelig, at han nu, fom det fader, virkelig var Den eneſte levende Mt— 

ling af Harald Haarfagre i lige nedftigende Linje paa Sverdfiden, faa at 

han efter de Fiders Anffuelfer betragtedes fom den rette Odelsmand til 

Riget, hvis Fordringer ikke engang hans bitrefte Fiender vovede eller endog 

tænfte paa at underfjende. Men yndet var han ej. Man havde allerede 

fært hans Gharafteer faa godt at fjende, at alle i ham væntede at faa en 

ftreng og myndig Herre. — Heller itte ſkuffedes De i denne Forvæntning. 

Haralds hele og temmelig fange Negjeringgtid var, fom man tydeligt fan 

fee, optagen af en med Plan og Konfefvens, med Kraft og uroffelig 

Strenghed, tildeels ogſaa med Haardhed, udført Beſtrabelſe for at be— 

fæfte Kongedommet, undertrykke alle anarchiſte Tendenſer, og i det Hele 

taget at bringe den Ordning af de indre Furholde til Udvikling, fom hans 

Broder St. Olaf havde grundet, men fom under Magnus” forte, deels 

under Lendermændenes Formynderffab førte, Deeld af de danffe Anliggen— 

der optagne, Regjering ej havde funnet nyde faa megen Opmerffomhed og 

Forforg, fom ønffeligt var. Hvad Harald i denne Henfeende udretteve, 

er i vore Kongefagaer mere føfeligt antydet, end ligefrem udtalt. Men 

bvad der fortælles, er allerede tilftrætkeligt til deraf at drage Den Slutning, at 

han maa bave været i Befiddelfe af overlegne Jalenter og have udvikflet en 

alt befejrende Kraft. Vi erfare, at han ved fin Død efterlod fine 

Sønner et vefordnet, Hlomftrende Rige og velbefæftet Kongedømme, og det 

uagtet de flefte Aar af hans Negjering havde været optaget af Krige, der 

ellers plejede at frembyde gunſtige Lejligheder for Det indenlandffe Ariſto— 

frati til at udvide fin Magt ud over de tilbørlige Grændfer. Vi erfare, 

at han ligeledes forftod at opretbofde den norfte Kirkes Frihed imod den 

myndige bremiffe Erkebiſkops ivrige Forføy paa at gjøre fig den underda- 

nig. Alt faadant funde ban iffe pave udrettet, hvis han ej havde befiddet 

lige faa megen Energi og Handlekraft, fom udmerfede Aandsgaver. Dette 

indeholdes ogſaa i den forte Skildring af hans Gharafteer, fom Sagaerne 

meddele ſaaledes: „han var berffelviten, og det faa meget mere, jo mere 

ban befæftedes i Landet og Megjeringen; det gif tilfidjt endog faa vidt, 

at det befom de flefte ide at tale imod ham eller at fremme andre Sager, 

end Dem, han fyntes om”. — — Han var mægtig, tog fig ivrigt af Styrel- 

fen indenlands, og overmaade forftandig, faa at alle ere enige om, at der 

iffe har været forftandigere Konge i Norden; derhos var han en udmer- 

fet Strid8mand, ſterk og øvet i frigerff Idræt, og vverhoved en Mand, 

Der vidfte at fætte fine Planer igjennem" 1). — Heller iffe mangler der i 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 57, 54, Snorre Gap. 43, 36, Fagrffinna 

Gap. 188. Der tilføjes, at Eun de færrefte af hans Bedrifter ere omtalte, 
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vore Sagaer paa Charakteertrælk af ham, fom indehorde Bevifer og Exempler 

herpaa. Det ligger ogfaa I det Filnavn, ban alerede fik i fin- Leverid 1), 

og, fom det fynes, ſtrax efter fin Ironbeftigelfe, nemlig hardrådi, eller 

Den baardt raadende”. Men Norge trængte visfelig paa den Tid til 

en Konge, fom bam, og Tilnavnet er faaledes i Hiftorien et Hæversnavn 

for fam, om end hans Samtid dermed vilde udtale en Davel. 

Da det ifær gjaldt for Harald, ikke at fade det mægtige Uriftokrati 

vore Kongemagten over Hovedet, havde han i dettes Medlemmer fine nar , 

turlige og ivrige Modftandere. Det beftod fornemmelig af de gamle an— 

feede Lendermandå-Slægter, og fremmerft for dem alle ftod Magnus's 

forrige Hovedraadgiver Ginar Sbambarftelve, for hvem det allerede maatte 

pære ubebageligt not at tabe den Jndflydelfe, ban havde haft under Mag— 

nus, end fige at fee fin hele Stands politiffe Betydning indftrænket. Det 

var derfor i en rigtig Forudforvæntning af bvad der vilde paafølge, at 

han allerede i Magnus's Levetid havde modfat fig Haralds Opbøjelfe paa 

Tronen, uagtet det ellers maatte fynes at have været i Ariſtokratiets Jn- 

teregfe, at Der paa engang berffede tvende Konger. Man maa dog paa den 

anden Side beundre ham og Hans øvrige Parti-Fælers Lojalitet og Hen- 

givenhed for Kongeftammen, idet de, da Magnus var død i en ung Ul 

der, og Udfigten til hang WEIS Forplantelfe tabt for ftedfe, ingen Hind— 

vinger fagde i Vejen for Haralds Ironbftigelfe, trods De ejenſynlige Fa- 

rer, fom deraf vilde opftaa for Deres Vælde; og Harald havde Aarſag til 

at prife fig Iyftelig, at han var Den enefte af fin Et, faa at de kun 

havde Valget imellem at antage ham, eller at ftøde Haarfagre-Mtten fra 

Fronen. Men UGtten havde rigtignof vundet ny Glands og Legitimitet 

ved St. Olafs Martyrdom og Hellighed, og Harald udøvede en dob— 

belt Magt over Opinionen, baade fom Harald Haarfagres YGtling og fom 

St. Olafs Broder. De øvrige mægtige Mærd i Norge, fom færffilt nævnes, 

vare fornemmelig den forben omtalte Jarl, Drm Eilifsſon paa Oplandene, 

og hans Slægtning, den unge, ſmukke og fremfor alle fine Jevnaldrende 

anfeede Haakon Jvarsføn, bvis Fader, den forben omtalte, nu afdøde, 
Ivar hvite, var en Datterføn af Haafon Jarl, og allerede under Olaf 

den hellige havde været Lendermand, indtil han, fom vi have feet, fulgte 

de andre Stormændå Erempel, og drog til Kong Knut, i bvis Fjenefte 

ban dræbte Ulf Jarl *). Paa Hedemarken nævnes den oven omtalte Guthorm, 

Søn af Ketil Kalf paa Ningenes og Gunnhild, Kong Haralds egen Sy- 

i Sagaerne, deeld fordi Sagaſkriveren ej har Funnet erfare dem, beelg fordi 

han ej vilde optegne uhjemlede Beretninger. 

1) Dette fynes at kunne fluttes af de famtidige Optegnelfer i Chron, Sax. 

Hvor han ved en Misforftaaelfe kaldes hårfager. 

2) Se ovenfor I. 2. S. 737. 
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fler. Nær beflægtet med ham var Thore paa Steig, den meeft formaa- 

ende Mand i Gudbrandsdafen. J den fydveftlige Deel af Landet havde 

endnu Erling Stkjalgsføns Sønner meeft at fige: den fornemfte af dem 

var Aaslak, der, fom vi bave feet, var gift med en Datter af Jarlen 
Svein Haafonsføn. Lodin og Erling, fandfynligviis hans Broder og Broderz 
føn, ere forhen omtalte"). FI Sogn maa man antage, at Gfterfommerne af den 

fra Egil Sfallagrimsføns Hiſtorie bekjendte Brynjulf paa Aurland maa 

have været den mægtigfte WE. Paa Haralds Tid repræfenteredes den af 

Brynjulf Helgesføn, hvis Farmoder Rannveig var en Sønnevdatter af 

Brynjulf Bjørnsjøn. J den nordveftkige Deel af Landet var Arnmod— 

finge-96ttens Medlemmer, Eyſtein Drre paa Gifte og Finn Arnes— 
føn paa Auſtraat paa Yrje, de mægttigfte. Paa Haalvgaland fynes i Denne 

Tid Haarek Eyvindsſons Sønner at have faaet Overhaand over Aasmund 

Granfellsfon, thi Haaref3 Søn, Ginar Fluga paa Ibjotta, nævnes fom 

Haralds Lendermand og forlenet med Finnefærden allerede i den tidligere 

Halvdeel af Haralds Regjeringstid *). Og alle disfe mægtige Mænd 

vare nær beflægtede og befvogrede med hinanden indbyrdes. Orm Jarl 

og Haafon Jvarsfon, der begge nedftammede i tredie Led fra Haafon 

Jarl, vare faaledes i det nærmefte Slægtffab med Bergljot, Einar Tham— 

barffefves Huftru. Eindride, Einars Søn, var gift med Sigrid, Sviter af 

Guthorm paa Ningenes 3). Finn Arnesſon paa Auſtraat var gift med 

Thorbjorg, en Datter af Halfdan, Sigurd Syrs Søn og faaledes en 

Broderdatter faa vel af Kongen felv, fom af Guthorms Moder Gunnhild. 

Sborberg Arnesſon, Eyftein Orre Fader havde, fom allerede omtalt, været 

gift med en Datter af Erling Stjalgsføn, Syfter af Aaslak paa Sole. En 

anden Syjter var gift med Arne Arnesſon, hvis Son Jon maaſkee alle 

rede paa Denne Tid var gift med Rannveig, en Datter af Sigud i 

Bjurfø, Thore Hunds Søn og Arving 4). Thore paa Steig var, fom 

1) Ut det er bdisfe, fom omtales i Chron. Sax. ved 1047 eller 1048 under Nav— 

nene Loöen og Yrling, er ovenfor vilft. 

2) Einar Fluga omtales aller førft i Sneglu-Halles Hiftorie, Harald Haardraa- 

deg Saga Gap. 104. Naar disfe Begivenheder indtraf, figes ej udtrykfeligt, 

men ber ftaar dog omtalt i Flatøbogen, hvorledes Harald, efter at Sneglu— 

Halle var kommen tilbage til Island, og, fom det fynes, havde tilbragt flere 

Aar der, erfoor hans Død. Denne maa altfaa være indtruffen før 1066, 

og Halles førfte Ophold i Norge Fan faaledes neppe fættes fenere end 1056. 

Paa denne Jid var faaledes Einar allerede i Befiddelfe af det finmarkſte 

Len. 

3) Harald Haardraades Saga Gap. 56, Snorre Gap. 40. 

) Otaf den helliges Saga Gap. 256. Fagrffinna Gap. 215. Jons og Nann- 
veigs Søn VidÉunn omtales allerede fom voren i 1094 (Magnus Barfods 

Mund. Det norſte Folts Hiftorie. J. III. 12 
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alferede ovenfor nætnt, en Søn af Jsrid Gudbrandddatter, og faaledeg 

en Fætter, baade af Kongen og af Gunnhild paa Ringenes. Ogſaa med 

Nabofvriterne vare Visfe Etter nær befvogrede.  Aaslaf paa Sole var 

ved fin Huftru, Svein Jarl$ Datter, en Svoger af den fvenfte Konge, 
der var gift med bendes Syſter Gunnhild '). Aaſtrid, et Syffendebarn 

af Einar Flugas Fader Harald, var, fom ovenfor nævnt, gift med den der 

omtalte mæytige Mand i Sverige, ved Navn Ragnvald den gamle, og rfter 
fans Død med Kong Emund flemme, mevdens tillige hendes og Nagn- 

valds Søn Steenkil, Jarl i Evitbjod, egtede Emunds Datter af forſte 

Ggteftab.  Ogfaa en Broder af Cinar, ved Navn Finn, fynes at 

Dave haft mægtige Forbindeffer å Sverige, ja endog at bave været bofat 

der *). Ligeledes lader vet til, at den ſognſke eller aurlandſte VE ſtod i 

nærmere Forbindelfe med Sven Ulfsſon, tbi Brynjulfå Syſkendebarn, 

Nannveig Fhordådatter, havde med Sven Datteren Ingerid, og var lige 

ledes, fom det fynes, Moder til bans Søn Knut, fiven befjendt fom Kong 

Knut den hellige 3). 

Gaga Gap. 6), fom Lendermand 1098 (fammeftedé Gap. 73); hans Fader 
er altfaa rimeligviis død i denne Mellemtid; aller fidft nævnes han i 1138 

(Inge Haraldsføns Saga Gap. 6),  VBidfunn er altfra rimeligvits fød henimod 

1066, og Ion, hans Fader, omfring 1030; dennes Girtermaal med Nann: 

veig maa følgelig falde omfring 1060, maaffee endog fer, for det Tilfalde, 

at Bidfunns Broder Sigurd Hund, hvad man næften mag antage, var 

aldfie Sen. Jons Huftru MNannveig var en Datter af Siqurd Thoresſen 

og Uude, Snorre Godes Datter og den forben (I. 2 S. 954) omtalte is- 

landffe Kampe VBiga-Bardes fraffilte Huftru, fe Heidarvigafaga Cap. 7. 

1) Se ovenfor I. 2, S. 486. 

*) Mi finde nemlig (fe Slægtregiftret i Fagrffinna Gap. 145), at den fvenfte 
Konge Karl Sverfesføns Moder var Dronning Ulfhild, en Datter af Haa- 

fon, Søn af Finn Haarefsfen fra Tbjotta. Hun var ogfaa, fom det, trods 

Glagtregiftrets Ord, maa antages, aller førft gift med ben fvenføe Konge 

Inge Hallfteinéføn. Da man nu tillige finder omtalt, at Olaf den hellige 

ved fin Flugt til Sverige 1028 ledfagedeg af Finn Haarefsføn (fe ovenfor 

I. 2, S. 762), medens dennes Jilbagefomft ej nævneg, maa man naæften tro 

at Finn formedelft dett: Benffab med Olaf ej har vover eller FFjøttet om at 

komme tilbage til Norge, og er bleven i Sverige, rimeligvits hos fin Frænde 

eller Befvoogrede MNagnvald den gamle. Det er allerede ovenfor (S. 762) 

omtalt, hvorledes Navnet paa Haafon JFinnsføns Datter, Ulfhild, minder om 

en Opfaldelfe efter St. Olafs Datter og nærmere Forbindelfe med det norſke 

Kongehuus. Maaſtee ogfaa at Kong Ring og Dag Ringsſon havde noget her: 

meb at beftille, og at Steenkils Slagt nærmeft har hørt bjemme i Batsbu 

i Beftergøtland. 

Jofr. ovenfor I. 1, S. 578, 594. J Egils Saqa Gap. 40 ftaar der at 

Shord Brynjulfsføns Datter Rannveig havde to Senner, Thord og Helge, 

af hvilke Thord havde Datteren Rannveig, Moder til Ingerid, Olaf Kvrres 

Huftiu, og Brynjulf Sennen Serk i Sogn, der i Magnus Barfods Saga 

— 
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Naar man betragter, hvilfe Ytter det var, føm repræfenteredes ved 

De her opregnede Mavne, vil man finde, at det for det mefte var de famme, 

hvis Hoveder under Olaf den helliges Megjering havde modſat fig hans Be- 

flræbelfer for Rigets Konfolidation, og iffe havde taget i Betænkning, beller 
at føge Danekongens VBefkyttelfe og Biftand, end at underfufte fig Olaf. 

Nogen rigtig Patriotisme i ven Forftand, hvori vi nu tage Ordet, maa 

man belfer iffe endnu vænte at finde paa Haralds Tid. Det var endnu de 

famme perfonlige og lokale Interesſer, Der havde fillet hine Familiehover 

Der fiendtligt over for Olaf den bellige, fom nu bragte Deres Mtlinger 

til at Danne en Oppofition mod Harald, og, fom det vil vife fig, at føge 

udenfandføe Forbindeffer. Dog ſkede det neppe faa uforbeholdent, eller 

i faadan Udftrækning, fom paa Olaf den helliges Tider, da den Fædrez 

fandsfjærlighed, der omfattede det hete Nige fom en fælles Eenhed, endnu 

iffe fjendte8, og fun Bygde- eller i det hojefte Fvltes-Patriotisme optog 

Denne Plads. I Haralds Tid havde dog I Det minvfte den yngre Slagt 

fevet fig ind i Bevioſtheden om, at Norge nu udgjorde og burde udgjore 

en politiſt Eenhed, bvis Bevaring vg Forfvar mod udenlandffe Magter 

maatte figge enbver NMordmand, fra bvilfen Egn af Landet ban end var, 

fige meget paa Hjerte — Kun naar denne Bevidftbed fom i Strid med 

den færftilte Stedsz og Slagts-Interesſe, var Det iffe altid let at holde 

Stand. I AEtrerne maa Fvadittonen om fordums Magt og Uaftængige 
Hed endnu have været altfor vende, til at Dere$ Medlemmer uden Knurs 

ren ftulde funne finde fig i den ſtrenge Orden, fom Haruld ønffede overe 

holdt, og fra fit Standpunkt betragtede flere vel endog bans Vejtræ- 

belfer i denne Retning fom fordærvelige for Riget, og troede at bandle i 

Fadrelandets Interesſe ved at gjøre ham Modſtand. Men han var dem 

Gay. 23 omtales blandt Norges mægtigfte Cendermænd, hvilket nokfom vifer, 

at ogiaa hans JFater Brynjulf var en af de fornemfte Lendermænd i Sogn. 

Men faa vel i Olaf Kvrres Saga Gay. 5, fom i Fagrffinna Gap. 217, og 

Knytt. Saga Gap. 23 figyes det udtrykfeligt, at Olaf Kyrres Huftru Inge 

vid var en Datter af Sven Ulfsfen. Altſaa maa Rannveig have været en 

af Svens mange Huftruer eller Medhuftruer. Men befynderlit nok ev det, 

at Fagrféinna Gap. 214 faa vel fom Snorre Gap. 403, fige at Hall 

Éatla, en Datter af Svein Brynjulfsſon, Broder til SerÉ i Sogn, tillige var 

en Datter af Ingerid, en Syfter af Danefongen , Knut rike“, med andte Ord, 

at Svein var gift med Ingerid, Knut rikes Syfter. Da ingen Syfter af 

Knut den mægtige funde leve paa Svein Brynjulfsfens Tid (Cap. 1100), 

maa Knut den rike“ her være , Knut den hellige". Men var Ingerid hans 

Syfter, maa hun og, fom vet fynes, have været Sven Ulfsføns Datter. 

Man maa altfaa foreftille fig Sagens Gammenhæng paa den Maade, at 

Rannveig har været faavel Knuts, fom Ingerids Moder, at Ingerid efter Olaf 

Kyrres Død har taget til fine Frænder i Sogn, og at hunder har egtet fin 

Fatter Svein, med hvem hun har haft Datteren Hallkatla. 
12% 
⸗ 
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overlegen i Klogffab og Kraft. Han regnede det heller iffe faa nøje 

med, hvilte Midler han anvendte, naar han alene funde drive fine Henfig- 

ter igjennem. Forſt og fremft lod han fig det, form man feer, være magt- 

paaliggende at vinde de mægtige Uvnmødlinger og faaledes frille dem fra 

de øvrige Lendermænds Parti.  Uagtet ban var nær befvogret med Finn 
Arnesføn, fynes Det Dog, fom om Dette Svogerfkab ej har været tilſtrakke— 

ligt til at ftifte Benftab mellem dem; fnarere fan man antage, at det har 

givet Anledning til Arve-Uenigheder og fpendt Forhold '). Derhos var 

Finn i den nøjefte Venftabsforbindeife med Gutborm paa Ringenes og 

Haafon Jvarsfon, bhvilfe ganſke maa antages at have tilbort Einar 

Thambarſkelbes Parti; Finn var en god Ben og havde været Krigs- 

famerat af Haafon og Gutborm; Dertil fom at bans Datter Inge— 

bjørg var gift med Thorfinn Jarl, og at hans Broder Kalf endnu op- 
boldt fig fom landflygtig Der vefter: ingen af dem havde Aarſag til at 
pære venligt ftemt mod Harald. Denne ſogte nu at tomme i nærmere 

GSvogerffab med ham og de øvrige Urnmødlinger ved at egte Eyſtein 

Orres Svfter Thora, allerede den næfte Vinter efter Magnus's Død 
(1048—49). Hvorledes dette Giftermaal indlededes og fom iftand, nævnes 

itte; thi Harald8 Dronning Elliſiv fevede endnu, og Harald var ikke filt 
fra bende *). Det ſkulde faaledes fynes fom om Thora alene havde været 

hans Frille; men Dertil kaldes hun altfor ofte Dronning”, og det er Des- 

uden beller iffe tænkeligt, at bendes ſtolte Frænder ſkulde have fundet fig 

i at hun indtog en faa fidet bæverlig Stilling Man maa cltfaa dog 

antage, at Harald bar holdt formeligt Bryllup med hende, ligefom forben 

med Elliſiv, og at ban famtidigt har hatt to lige berettigede Hujtruer. 

Men det maa ogfaa anfees vift, at ban i en lang Rakke af Aar ikke le— 

pede med Ellifiv, om hvilfen man ej engang veed med Vished, hvor vidt hun ftrar 

fulgte ham til Norge eller i nogen Tid blev tilbage i Nusland, og i alleFald 

tog han bende førft til fig igjen I fine fidfte Regjeringgaar, medens Fora 

imidlertid ftedfe var anfeet for Den egentlige Dronning 5). Ved GSiftermanz 

1) Nemlig t Anledning af Sigurd Syrs Urv, fom vift Halfdans og Gunnhilds 

Børn havde taget i Befiddelfe, fe ovf. S. 125. 

2) Harald Haardraadeé Saga Cap, 49, Snorre Cap. 33. 

3) Thora omtales fom Dronning, og ledfagende Kongen lige fra Giftermaald- 

tiden af og indtil efter Nisaa-Slaget i 1062; derimod figes der udtrykfeligt, 

at da Harald i 1066 drog til England, blev Thora tilbage, medens Ellifiv 

tilligemed hendes og hans Døtre, Maria og Jngegerd, fulgte ham. Nu er: 

fare vi fenere, at Ingegerd blev gift med den danſte Konge Olaf Hunger, 

der regjerede fra 1086 til 1095, Olaf Kyrres Saga Gap. 5, og fiden efter 

meb den fvenffe Kong Philip Hallfteensføn, der herffede omtrent fra 1114 

til 1118 (fe Hervararfaga, Slutn.) Da hun nu vel neppe var frort ældre 

end 50 Lar ved dette fidfte Giftermaal, maa hun være fød i det tidligfte 
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fet med Thora vandt Kongen virkelig, i det mindfte for en Tid, Arnmod— 

fingerne i Landet, tbi det heder udtryffeligt fort Tid efter, at Eyſtein 

Orre, paa denne Tid omtrent 34 Aar gammel ?), altid var en af Har» 

alds vpperfte Filbængere, og man tør vel ogfaa tilftrive dette VBenffab, 

at Einar Fluga, Eyſtein Orres og Fhoras Syffendebarn, traadte i Kon- 

gens Fjenefte, fljønt det rigtignok ellers heder, at deres Venffab ikke altid 

var lige godt 2).  Grlingsfønnerne paa Sole, Gyfteins og Fhoras Mor- 

brødre, ſynes ogfaa at have fluttet fig til Harald, i det mindfte omtales 

De ej fom hans Modjftandere: faa meget bar altfaa Dette hojſt ftatskloge 

Giftermaal udrettet. Kun Einar Thambarſkelve, og manffee de oplandføe 

Høvdinger, holdt fig fremdeleg& paa en fpendt Fod med ham. Einar var 

den, der havde meeft at fige over Bønderne i hele Fyrøndelagen, han fva- 

rede i deres Navn, naar Kongens Mænd fagføgte dem; felv kyndig og 
forfaven i Landfen8 Lov og Net, var ban altid færdig med Lov-Indfi- 

gelfer paa Bøndernes VBegne, naar Søgsmaalet var uvetfærdigt, lige meget 

enten Kongen var tilftede eller ej. Dette misbagede Kongen meget, men 

fan vovede Dog iffe at fratage ham hans Veitfler. Men — fom man 

maa formode — lige faa meget for at opftille en Modvegt mod bam, fom 

for at belønne prøvet Troſkab, gjorde han fin gamle Krigsfamerat fra 

Muytlegaard og trofaft hengivne Ven, FJsfændingen Ulf Uſpaksſon, til Len- 
dDermand og gav ham Forleninger i det Throndhjemſke, der maa have vær 

ret betydeligt ftørre end Einars 3); han gav ham nemlig ej afene den fæd- 

ved 1063 eller 1064, altfaa i Haralds fidfte Megjeringstid, og følgelig været 

et Barn, da hun fom til England. Maria derimod var den Gang voren, 

fiten det udtrykfeligt figes (Harald Haardraades Saga Gap. 117), at Harz 

ald havde bortlovet hende til Eyſtein Orre; hun var altfaa fød i Begyndel- 

fen af hans Regjering, eller ved 1046; ja det paa den Tid i Norge uvante 

Navn Maria gjør det endog fandfynligt, at hun er fød i Rusland, og der 

har faaet fit Navn, enten af Harald felv (fe ovf. S. 113) efter den græffe 

Maria, der maaffee endnu ftod ham i frifét Minde, eller, efter hans Bort- 

vejfe, af fine vusfiffe Frænder. Ultfaa faa vi en fang Mellemtid (1048—1062) 

hvori Harald iffe har levet fammen med Ellifiv, og han tog hende faaledes førft 

til fig efter 1062, den fidfte Lejlighed, hvor Thora nævnes fammen med ham. 

Nærmeft liqger det her for Haanden at antage, at Ellifiv og Maria ikke 

engang have været i Norge under Haralds førfte Regjeringsaar. 

V Gyftein Orre var 12 Uar gammel i 1026, altfaa fød 1014, fe ovf, L 2. 

S. 70%. 

2) Harald Haardraades Saga Gap. 204, 

3) Harald Haardraades Saga Gap. 54. Snorre Gap. 38, Fagrffinna Gap. 188, 
215. Ulfs San, heder det, var;Jon fterfe paa Raasvold, fandfynligviis Raas- 

voldi Børgfen, iffe langt fra Hufebø og Gimfe, hvor Einar Jhambarffelve 

boede. Ogſaa af dette Naboffab kunde det maaffee fluttes, at Harald i Ulf 

opftillede en Modvegt mod Einar. 
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vanlige tolv Merfers Beitfle, men desforuden et balft Fylke i Fbrond- 

hjem. Fillige gjorde ban ham til fin Stallare, og gav bam endelig Dron— 

ning Foras og Eyſtein Orres Syfter, Jorunn Fborbergsvatter, til Egte. 

Ulf beftrives fom en forftandig, veltalende og energift Mand, og, hvad Harald 

fjær fatte Priis paa, ja endog ved hans Grav bevidnede til hans Nos, af 

uroffelig Froffab »). Det fan faaledeg ej være Ivivl om, at Einar i 

Uff, der desuden fom Stallare var forpligtet til at tale i Kongens Navn 

paa Thingene, havde fin fornemfte Modftander, og at De ofte have været i Ord— 

ftrid. Ogſaa Den anden ætftore Islæending, der havde været med Harald 

i Mytlegaard, Haldor Snorresføn, var i nogen Tid i ftor Unfeelfe og 

tilfvnefadende Yndeft hos Harald; men det havde allerede, fom ovenfor 

nævnt, været en alvorlig Frætte mellem dem under Krigen paa Sicilien, 

og Vi ville nedenfor fee, at Venſkabet mellem vem, om det fan for- 

tjene Dette Navn, og om det iffe fnarere beftovd deri at Harald boldt gode 

Miner med barn for hans Frænders, De magtige Bjarfvingers Skyld, fun 

var af fort VBarigbed. 

Paa Den Strengbed, bvørmed Harald inddrev eller [od inddrive fine 

Nettighever, indeholde vore Sagaer flere Erempler, og det er mere af 

faadanne Smaatrak, og af hvad der ellerg fortælles om bans Uvenffab 

med Einar, at man fan Danne fig en Foreftilling om den Jver vg Kraft, 

bvormed han føgte at ſtyrke Kongemagten, end af nogen udtryfklig og 

omftændelig Fremftilling af hane politffe Virkſomhed indenlands, bvilfen 

ganffe fatnes i Sagacene, Ikke alle de overordentlige Paalæg rg firenge 

Beftemmelfer, fom Sven Alfiveføn bavde indført, vare endnu, fom vi 

Dave feet, ophævede?), og Harald ſogte umisfjendeligt at bibebolde der- 

af bvad han funde, Saaledes tifegnede ban fig blandt andet fremdeles 

Netten til jordgravet Gods, bvilfet, føm vi nedenfor ville erfare, foran— 

fedigede et alvorligt Sammenftod med Einar, og bidrog meget til at for- 

øge Uvenſkaben mellem dem berge. Hvor vidt Kongens Fordringer til 

Bonderne i Almindelighed gik, figes ej, men at de gif meget VIDE, feed 

Deraf, at Ginar oftere ligefrem beffyldte Kongen for at bryde Loven mod 

Bøonderne, og truede ham med, at de ej Hilde taale det 3). Maaſtkee dog 

Kongen i dette Filfæfde havde den firenge Net for fig, men at ban vir- 

fefig juft iffe altid paa den haderligſte Maade fogte at forøge fine Inde 

tægter, fee8 deraf, at ban, endog i fine aller førfte Regjeringsaar — ſand— 

= — — — — — 

) Se Harald Haardraades Saga Gap. 113. Snorre Cap. 82. Fagrſtinna 

Gap, 200. 

9) Se ovf. I. 2. S. 852, 858. 

3) Harald Haardraades Saga Cap. 57. Snorre Gap. 43. 
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fynligviis for at beftride de Foftbare Udruftninger mod Danmark, — an- 

vendte den i Middelalderen fædvanlige Finants-Operation, at lade flaa 

flet Mynt, bvoraf fun Halvdelen var Sølv, den øvrige Halvdeel Kobber: 

denne Mynt faldtes derfor ogſaa Haraldsflaatten '). Hidtil fynes 

Norge faa godt fom flet iffe at bave baft et eget Mvyntvæfen, thi med 

Undtagelfe af den allerede tidligere omtalte tvitlfomme Mynt fra Haakon 

den godes Tid *), en anden fra Olaf Tryagvesføns eller Olaf den hellis 

ges Negjeringstid, har man ingen fundet, Der med Sikkerhed er at tile 

ſtrive norfte Konger, førend man fommer til Magnus den gode og Harald 

Haardraade, bm norffe Mynter ere utvivlfomme, fljønt ogfan de ere 

meget fjeldne. Den forefundne Mynt af Harald er for ovrigt af godt Ge 

halt, og føriver fig maaffee fra en fenere Tidsperiode af hans Negjering, 

men merfeligt er Det I faa FAD, at ban ffulde bryynde ben med at flaa 

daarlig Mvnt *). Hvor frengt Kongens Cnereitighed til Handel med 
Finnerne overhboldtes, fan man ſtjonne deraf, at Einar Fluga frlv for 

Kongen rofte fig af, at ban havde angrebet et islandſkt Skib og drabt 

Befætningen, alene paa Den blotte Mistanke, at den bavde bandlet med 

Finnerne. Kongen bedrejdede ham vel at ban bavde dræbt ſagesloſe Mænd, 

men da Einar fortalte bam, at Der virkelig fandres en heel Deel Finnes 

Barer ombord, blev han ftrar beroliget, og det fynes fom om han meente, 

at Einar havde handlet aldeles ret *). 

15. Kirfelige Unliggender. Haralds Forhold til den bremiffe Grleftol.  Unlægz 

get af Kjøbftaden Oslo, og Dprettelfen af St. Halvards Helligdom. 

Ogfaa i de Firfelige Anliggender lagde Harald tydelig for Dagen, 
at ban felv vilde udøve den højefte Myndighed i fit Rige, og ikke taale 

1) Harald Haardbraades Saga Cup. 43. 

2) Se ovf. L 1. S. 799. 

3) Myrten fra Olaf Fryaqgvesføn eller Olaf den hellige er beftreven i Holm: 

bores „Das åltefte Muͤnzweſen Norwegens““ S. 35, og ſammeſteds afbildet 

Kremfiden vifer Kongené Froftbillede, med Omførift Onlaf rex Nor.; Bag: 

fiden bet fra Knut ben froreé Mynter befjendte Koré, med Bogftaverne 

CRVX i Hjørnerne og Omføriften GodwineM-ono, bvilfet noffom vifer at 

en engelff Myntmefter er brugt. Magnué ben godes Mynt, ligeledes be: 

føreven og afbildet fammeftedé, vifer paa Fremſiden Kongené kronede Bryft: 

billede med Omførift: Magnus rex N., paa Bagfiden en Bygning, med 
Omførift Jv. le. me. fecit. Haralds Mynt (fammeftebs S. 37) vifer paa 

Fremfiden tre fammenlagte Stjolbe, med Omførift , Harald rex. No.%, paa 

Bagfiven et Dobbeltforé med 6 Kugler, og Omſtrift VIf on Nidarne(s), 

her nævnes endnu Nidarneé, Navnet paa Stedet, hvor Byen Nidaros blev 

anlagt, i Stedet for dette. 

4) Harald Haardraabeé Saga Gap. 104, jvfr. Morkinffinna. 
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nogen Jndblanding af andre. Han er den førfte af Norges Konger, der 
fom i Sammenftød med gejftlige Mutoriteter. Dette er Deeld at tilffrive 

den Omitændighed, at den nerffe Kirke førft paa hans Tid fan figes at 

bave faaet den Udvikling, at Der unde blive Spørgsmaal om nogen mere 

umiddelbar Indgriben fra vedfommende gejftlige Autoriteters Side, deels 

ogfaa Det færegne Forhold, hvori den unge norfte Kirke ftod, idet den 

ved et paveligt Magtfprog var underlagt den hamburg-bremifte Erkeſtol, 

ffjønt den nærmeft var grundet ved engelfte Misfionærer, og fåaledes ej 

afene ved fine Forbindelfer og Traditioner, men ogſaa ved Folkets Sym- 

patbier havde et langt fterfere Drag til den engelfte Kirke.  Hertil fom» 

mer ogfaa, at Den bremifte Kirfe fun et Par Aar før Haralds Fronbde- 

ftigelfe i Norge, havde i Erkebiſtop Adalbert (1045—1072) faaet en 
Forftander, der i Myndighed og Lyft til at udjftrætfe fin Magt faa vidt 
fom muligt iffe gav Harald noget efter, og var faft beftemt paa, indtil 

Det pderfte at forfegte enhver Nettighed, hvoraf han trorde at være i Bez 

fiddelfe. 

Det er allerede nævnt, hvorledes Olaf den hellige ved Hjelp af Grim- 

fell nogenledes ordnede Kirfeforfatningen, og hvorledes Denne, ſtjont Eng— 

fænder, eller hjemmehørende å England, Dog paa Grund af bydende Om- 

ftændigbeder gif fom Gefandt til Erøebiffop Unwan, erfjendte hans Høje 

bed, bad ham om at ville venligt modrage i fin Provinds de af Olaf fra 

Gngland og Nordmandie medbragte Gejftlige, og udbad fig flere Lærere 

fra Bremen til at ftaa dem bi i Omvendelfesverfet 1). Det far vift hele 

fer iffe betvivles, at flere ere anfomne, men deres Virkſomhed har vel hor 

vedfageligt indffrænket fig til Viten og Oplandene, der lige indtil Mag— 

nus Den godes Tid frode i nærmere Forbindelfe med Danmark, bvilfet 

afdeleg tilbørte den bremifte Kirke. Da vi fiden finde Sigurd omtalt fom 

Olafs egentlige Hofbiſkop, medens Grimfell næften forfvinder, og fiden fun 

duffer op igjen ved Olafs Flugt, da han, fom det fader, fluttede fig til 

ham paa Oplandene, til hvilke han og vendte tilbage og vor han tilbragte den 

førfte Tid under Knytflingevældet *), maa man næften formode at ban felv 

bar fungeret fom Lydbiftop for Oplandene lige fra 1015 til 1031, ja 

maaffee endog til fin Dod, faa at han altfaa paa den Maade i Egen— 

ffab af Lvdbiftop for Oplandene var tilftede ved Modet paa Skjaldare 

afer 3). - Under Knytlingevældet fit, fom vi have feet, ogfan Thrond— 

bjem eller det Nordenfjeldfte en danſk, til Ven bremifte Kirke hørende VBi- 

flop i Haafon Jarls og Sven Ulfivesføns Hirdbiftop, Den mod St. Olaf 

1) Ge ovf, I. 2. S. 628, 629. 

2) Se ovf. I. 2. S. 764, 823, 

?) Ge ovf. S. 126, 
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faa fiendtfigt femte Sigurd, der vek endog, fom man maa formode, og 

hvad der ovenfor er paapeget, havde det Hvert at indrette en Planteffole 

for danff-bremifte Gejftlige og fig ſelb en faſt Nefidens i det af Kong 

Knut ftiftede Klofter paa Nidarhbolmen 1). Sigurds Hengivenhed for den 

bremiffe Kirfe ſees Deraf, at han fendte fin egen Brovder- eller Syſterſon 

Wsmund til Bremen for der at oplæres *). Den bremifte Kirkes Ind— 

flydelfe i Norge under Knyrlingevældet vifer fig ogfaa deri, at Den før 

omtalte Nodulf, Kong Edward Confesſors Frænde, bhvilfen Olaf den 

hellige havde medbragt til Norge, omkring 1030 gjorde Erkebiſkop Li- 

bentius i Bremen fin Opvartning?D; Det ev Derfor ej ufandfynligt, 
at ban nærmeft Har baft fin Virffombed i Viten, ſkjont han i de game 

Bifperærfer nævnes blandt de throndhjemſke Biffopper, det vil fige blandt 

Hivdbiftopperne. — Blandt Disfe nævnes paa St. Olafs og Magnus den 

godes Tid ogſaa Aasgaut, Grimfella Frænde, og Jon, Aasgauts Frænde, 

tillige nær beflægtet med Ketil Kalf paa Ringenes, et Slagtſkabsforhold, 

der fandfynligviis ſtaar i Forbindelfe med Grimkells Opphold par Oplan- 
dene, og fom tildels forklarer det intime Forhold mellem Grimfell og 

den med Ketil Kalf eller bans Søn befvogrede Ginar Fhambarffelve. 

Grimfell, en log Mand, har aabenbdart føgt at fnytte fine Frænder ved 

Giftermaal til de fornemme Familier i Norge, og disfe Forbindelfer hate 
neppe været uden Vegt, da der var Spørgsmaal"'om at anerfjende Olaf fom 
Helgen og falde hans Søn Magnus tilbage til Morge. Fremdeles næv- 

nes blandt De throndhjemſke en Ragnar, og en Ketil, hvis Herfomft og 

øvrige Livsomftændigheder ej angite8, og fom efter Navnene lige faa vel 

funne have været danſke eller danft-engelfte, fom norffe*). Rodulf drog 

1) Ge ovf. I. 2. S. 823.  Gigurd var fenere i Sverige, fr Mag. Adam. 

2) Mag. Adam af Bremen, II. 14. 

3) Mag. Adam, I. 62. Aaret angiveg ej nøjagtigt; der omtales i famme Gap. 

at Biſkop Thurgøt af Skara døde i Bremen, og at juft Bifperne Ovintar 

den yngre fra Danmark, Sigfrid fra Sverige og Rodulf fra Norge, vare 

tilftede. Libentius var Erfebiffop fra 1029—1032. Da Rodulfs Nærværelfe i 

Bremen maa have fundet Sted, førend han drog til Island, hvor han op- 

holdt fig i 19 Aar, og da vi tillige erfare at han i 1050 fom til England, 

maa bisfe 19 Aar falde mellem 1030 og 1050; fandfynligviis 1030—1049. 

Det maa ſaaledes nærmeft have været i 1030, at Rodulf var i Bremen. 

4) I de gamle Biffopsfortegnelfer nævnes fom Lydbiffopper i Shrondhjem: Sig: 
urd, Grimkell, Jon, Rodulf, Ragnar, Ketil, Aasgaut, Gigurd, Gigurd 

Munt. (Norff Tidsſtr. V. S. 41, 43). Da den førfte af disfe Sigurder 

øjenfynligt er Sven Ulfivesføns Hofviffop, fynes det ogfaa, fom om de, der 

nævnes mellem Grimkell og ham, alle fÉulde have levet under Olaf den hels 

lige, Men i Olaf Sryggvesføns Saga (Fornm. Sögur III, S. 172) heder det efter 

Odd Munks, fom det fynes paa gode Kilder grundede, Beretning, at Sigurd 

var den førfte Biftop i Throndhjem, Grimtell den anden, Uasgaut, Grim: 
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fiden, fom ovenfor nævnt, til Island, hvor ban opgoldt fig i 29 Aar 

(1030—1049), og bvor ban regnes for den 4de Biftop par Oen I; 

bang fenere Udnævnelfe til Abbed i Abingdon og Død er allerede omtalt. 

En VBiftep, der udtryffeligt figes at have opboldt fig hos Magnus den 

gode, men Da iffe endnu fan have opnaaet Den biftoppelige Vardighed 2), 

var Bernhard, faldes den foriffe, og fom derfor maa antages at bave 

børt til den bremifte Kirfe. Dette antyder en nærmere Filflutning af 

Maqnus til den bremifte Kirke, bvilfet ogſaa var en ligefrem Følge af 
hans Filtrædelfe til Danmarfs Trone, og hang Svogerffab med de mæg- 

tige Hertuger i Sarland. Vi pave feet, at Magnus, efter al Nimelighed 

i Slutningen af Aaret 1042, havde et Møde i Slesvig med Erkebiſtop 

Beſcelin Alebrand, ledfaget af et Par Biftopper og Hertug Bernhard, hvis 

Søn Ovdulf her trofovedes med Magnus's Syfter Ulfbild. Man fan 

neppe antage andet, end at Der paa Dette Møde fluttedes en Uvt af Kon- 

kells Syfterføn (i Orig. har der vel fun ftaaet nepos, der bruges til at 

udtryffe „Fronde“), den tredie, og Jon den fjerde: det figes at Fon og 

Ketil Ralf begge vare Syfterfønner (Frænder) af Uasgaut, Da nu tillige 

Mag. Adam (IV. 33) kalder Jon eller Sigurd den førfte, Grimfell den an: 

den, og Sigurd, AGsmunds Morbroder, den tredie, er det klart, at Biffops- 

fortegnelfen her ej er ftreng dronoloyiff, men kun i Masſe opregner de flere 

Qydbiffopper, der famtidigt virfede under St. Olaf. 

Ure Frode (FJslendingabok Gap. 8) nævner fom Biffopper mellem Frederik 

(fe ovf. I. 2. S. 279) og Rodulf Biffopperne Bernhard den bogvife 5 Uar, 

Kol faa Aar. Hungrvaka Gap. 3 fatter derimod efter Frederic førft Jon 

irffe, fiden Bernhard den bogvife, og faa Nodulf, derimod lader den Kol 

førft omme til Island paa Fsleifö Iid (Gap. 2.) Dette er aabenbart urig- 

tigt. Thi Jon irffe, om bhvilfen den felv figer at han fiden Éom til Vend— 

fand og blev dræbt der, er gjenfynligt den famme fom Mag. Udams ,,Jo- 

hannes in Scotia ordinatus*, ,Johannes Scotorum episcopus* og ,Johan- 

nes Scotus*, bvilfen Erkebiſtop Adalbert fendte til Island, og fidenefter 

til Meklenburg i Vendland, hvor han myrdedes 1066 paa den å Hungrvafa 
omtalte Maade, at førft Hænder og Fodder, fiden Hovedet, blev hugne af 

ham. Det er allerede ovenfor viift, at Irerne i biin Tid oftere kaldes „Sko— 

ter“, da nu tillige Are frode (1. c.) fætter Ion irffe ,faa Aar“ efter Rodulf, 

medens bet ovenfor er visft (1. 2. S. 599, 695) at Bernhard den bogvife 

efter al Rimelighed opholdt fig paa Island mellem 1016 og 1021, er det 

klart, at ben af Adalbert udfendte Jon ej kunde være foran Bernhard. Ure 

frode har altiaa Met, hvad man og af hans Alde og Nejagtiabed kunde 

vænte, Kol bar fandfynligviis opholdt fig paa Jöland i den fidfte Tid af 

Olaf den helliges Megjering, og er vel udfendt fra Norge under Forhand- 

lingerne 1024 og 1025, maaffee endog med Thorarin Nevjulfsfen. Han 

dode paa Jsland og var den førfte Biffop, ter begroves ved Skaalholt; 

dette har maaffee forledet Hungrvakas Forfatter til at tro at han fom til Js— 

Land efter at Biipeftolen paa Staalholt var oprettet, Mere om alt dette nedenfor, 

Han blev nemlig førft indviet til Biffop under Harald Haarbraade, fr ner 

denfor S. 188. 

— 

» 
— 
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fordat mellem Maqnus og den bremifte Kirfe, ej alene for Danmarks, 

men og for Norges Vedkommende, og den Yndeft bos den bremifte Geſſt— 

lighed, hvori man øjenfynligt fan fee at Magnus ftovd, bar neppe bidraget 

fidet til at fifre ham Magten i Danmark. Maaftee ban ogfaa fra Dette 

Møde bar medbragt ven oven nævnte fariffe Gejſtlige Bernhard. 

Da den myndige og ftatskloge ADdalbert var bleven Erkebiſkop 1045, 

fendte han førar Gefandter til Kongerne Magnus og Anund, forat tilbyde 

dem fit og bede om deres Venſkab. Han udfendte ogfaa Formaningsbreve 

til alle Biftopper og Prefter i De nordiffe Lande, at de famvittigbedsfuldt 

ffulde varetage Deres Kirfers Tarv, og uforfærdet arbejde paa Hednin- 

gernes  Omvendelfe ). - Det venffabelige Forbold mellem ven bremiffe 

Erkeſkol og den norffe Konge funde dog iffe faa godt beftaa, efter at Norge 
og Danmarf vare adftilte; og Sven Ulfsføn og Harald ftode fiendtlige 

overfor hinanden. Dog maatte dekte for en ſtor Deel fomme an paa, 

bvilfet Forhold Sven felv indtog lige overfor den bremiffe Kirfe. Saa 

fænge Harald bavde den alvorlige Henfigt, at vinde Danmarfs Krone, 

og faa fænge det ej var afgjort, at Even vilde ftaa paa en venffabelig 

Fod med Grøeftofen matte det være Harald magtpaaliggerde at bolde gode 

Miner med Erkebiſkoppen, hvis Indflydelfei bej Grad vilde funne fremme 

hans Fnteresfer i Danmarf. En venffabelig Forbindelie mellem Sven 

og den bremiſke Gjftlighed maatte derimod være Harald vderit farlig, ej 

afene for Danmarfs Vedfommende, men og formedelft den Indflydelſe, 

Sven VDerigjennem funde udøve paa Gemytterne i Norge, og Da gjaldt det 

for Harald, faa meget fom muligt at faa Den norſke Kirfe emanciperet fra 

det bremiffe Overhberredømme, og fajtbolde Forbindeffen med Englands 

Gejſtlighed, eller for faa vidt ogfan den ſkulde være bam imod, med den 

nordmanniffe. J Førftningen ftod Sven fig godt med Udaldert, der 

havde alt for megen Fnteresfe af at ftaa paa en god Fod med ham til 

at ban uden bøjefte NMøvdvendigbed føulde udfætte fig for hans 

Uvenftat. Adalberts Wegjerrighed kunde iffe taale at verdslige 

Fyrſter, fornemmelig den mætige Hertug Bernbard af Sarland, ſkul— 

De have VBefiddelfer inden Stiftets Grændfer *), og Derved blev 

Bernhard, med fine Sønner Ordulf og Herrmann, Adalberts fvror- 

ne Fender, medens denne igjen fluttede fig paa det nærmefte til den 

franfiffe Kejſer Henrif, i hvis Interesfe Det laa at knakke de fariffe Her- 

tuger8 Magt. Det gif endog faa vidt, at Hertug Bernhard beſtyldte 

Adalbert for at være fat fom en Spejder til at forraade Landets Svag— 

heder for Udfændinger og for Kejferen, og fvor bøjt og dyrt pa, at Er- 

febiffoppen aldrig ſkulde faa fidde i Fred, faalænge han felv eller hans 

1) Mag. Adam, III. 12. 

?) Mag. Adam, IL. 5. III. 92, 
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Sønner fevede. Naar Bernhard her talte om Fremmede", funde han 

neppe mene nogen anden end Kong Sven Ulfåføn, hvis Interesfer i mange 

Maader gjorde ham til Sarernes Fiende og knyttede ham til Kejferen 

og Adalbert.  Kejferen felv var i Svogerffab med Sven, for faa vidt han 

bavde været gift med hans Syffendebarn Gunnhild, Knut den mægtiges 

Datter 1); Bernhard var ej alene gjennem fin Søn Ordulf befvogret med 

det Sven fiendtlige norffe Kongebuus, men Ordulf havde derhos myrdet 

Svens Frænde Harald Jarl, og endelig var Sven atter traadt i Den 

nærmefte Forbindelfe ined fin gamle CStiftsfælle, Fyrit Godſkalk i Vend— 

(and, Bernhards Arvefiende *), hvem han endog fenere gav fin Datter Sig- 

vid til Egte 3). Alt dette maatte gjøre Adalbert, Sven, Godſkalk og Kej— 

feren til naturlige Forbundne, og Adalbert fynes at have været Sjælen 

i De Underhandlinger, fom plejeves mellem dem. Forſt ledfagede han Dog 

Kejferen paa hans Fog til FJtalien 1046—1047, hvor den fdismatiføe 

Pave Gregor Den Gte affattes, og Klemens den 2den udnævntes i hans 

Sted, og fronede Kejferen (25 Decbr.) *). Efter Hjemfomften fra Ftalien 

indbød Adalbert Kejferen til Bremen, tilfyneladende for at beføge Ligmona og 

holde en Sammenkomſt med Kong Sten, men egentlig for at udforſke Hertug 

Bernhard og hans Franders Froffab, bvilfen ogfaa flat have viijt fig 
misfig nok 5). Sven derimod vifte fig færdeles ivrig for at vinde Kej— 

ferens Venſkab; ban adlød ftrar Dennes Opfordring om at fomme bam til 

Hjelp med en Flaade mod Grev Balduin af Flandern, med bvilfen Keje 

feren paa Denne Tid aai Fejde, og ffal endog have aflagt Kejſeren Tro— 

ſkabs-Ed *). Hang Forhold til Adalbert maatte da ogfaa være Det bedfte. 

Men efter faa Aars Forløb indtraf Omftændigheder, der i det minde 

fte for en Tid ftillede Sven paa en fpendt Fod med Gejftliqbeden. Han 

havde nemlig et overordentligt Hang til Ufædelighed, holdt flere Friller, og 

1) Se ovenfor I. 2. S. 683. Henrik var bleven gift med hende 1036; hun døde 

1038, efterladende en Datter, Beatrir, ſiden Abbedisfe i Quedlingburg. 

?) Om Godffalkf, fe ovenfor S. 30. Hans Fader Uto var dræbt uf en Sarer, 

(Mag. Adam I. 64) og Godffalf gjorde fiden et Indfald i Sarland ,for at 

hevne fin Fader” (Saro, S. 544). 

3) Omkring 1056, fe Mag. Adam, IL. 18. 50. 

4) Mag. Adam, III. 7. 8.  Ffølge Mag. Adam føal Kejferen have villet gjøre 

Adalbert til Pave, men denne ſtal have ,fat fin Kollega Klemens i fit 

Sted, 

5) Mag. Adam fortæller at Bernhards egen Broder, Grev Thietmar, efterftrær 

bede Kejferen, fom frelftes af Erkebiſkoppen. 

9) Florentå af Morcefter, Mon. hist. Br. S. 602. Han udtrykfer fig ſaaledes: 

eå vice fidelitatem imperatori juravit; om bette ellers føal forklares fom 

om bet var en formelig Lens-Ed, er uvift; at det var en faadan, er imid— 

lertid flet itte ufandfynligt. 
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førte allerede i [ængere Did et faare forargeligt Levnet 1); derforuden forfyndede 
ban fig ogfaa henſynsloſt imod de om Gyteftab i forbudne Led indførte Kirke— 

fove. Ullerede, fom man maa formode, under fit Ophold i Sverige egte- 

de han Gyda, en Datter af Hans Syffendebarn Kong Anund. Men Gyda blev 

dræbt ved Gift af en af hans Friller, ved Navn Thora, fra bvilfen han 

Dog iffe ffilte fig. Siden, efter Kong Anund Død 1049 eller 1050, egtede 

han dennes Enke Dronning Gunnhild, med bvilten han faaledes ſtod i et 

tredobbelt utilladeligt Paarørende- Forhold, efterſom bun ej alene var en Stif- 

moder af hans forrige Hufteu, men ogfaa Enke efter hans Fætter, og endelig, 

fom Datter af Svein Jarl og Holmfrid, hans eget Svffendebarn *). Hertil 

tunde Erkebiſkoppen ej lukte Øjnene, om han end nok faa gjerne vilde. Han 

1) Om Gvens Ufædelighed vidne de aldre Skribenter næften eenftemmigt, ifær 

Saxo, og Mag. Adam, III. 20, jvfr. Sol. 73. Se og Knytlingafaga, 

Gap. 23. 

2) Der har været meget tviftet om, bhvilfen af de tvende, Gunnhild og Gyda, 

var Svens førfte Huftru, hvilfen af demhan ſtilte fig ved, og hvilfen af dem 

der blev dræbt. Saxo (S. 557, 559.) nævner nemlig udtryffeligt Gyda fom 

den fvenffe Konges Datter, og fom den, fra hvem han føilte fig. Dette er 

dog aabenbart urigtigt. For det førfte figer Mag. Udam, at det var Svens 

»consubrina*, om hvis JForffydelje ber var Spørgsmaal, og i Cay. 14, at 

hans fraffilte Huftru, Dronning Gunnbild, hentevede fine fenere Dage paa fine 

Gaarde i Sverige, Vel læfe enkelte Godices her ,Gude*, andre tilføje vel 

Giuthe*, fandfynligviis fordi de have førevet efter ældre Haandffrifter, der her 

Éun havde Begyndelfesbogftavet G; men den bedfte Goder, den wienſke, nævner 

alene „Gunnhild“ bvorhos bet maa merkes at Schol. 67 paa dette Sted ud: 

tryffeligt figer ,,at Gunnhild, Anunds Enfe, var forffjellig fra den af Thora 

myrdede Gyda", og Schol. 73, at Gyda blev forgiven af Thora; at den: 

neg Søn med Sven, ved Navn Magnus (Knytlingafaga Gap. 23 Falder 

ham Knut) døde fom Dreng paa Nejfen til Rom, hvorhen Faderen havde 

fendt ham for at Frones til Konge, og at Thora ej fødte ham flere Son- 

ner,  Ulferede dette fynes at maatte afgjøre Sagen, og vife, at Saxo 

bar flaaet Gunnhild og Gyda ſammen. Thi iffe Gyda, men alene Gunn 

bild var Svens consobrina, og alene Egteſkabet med hende var noget 

for Gejftligheden at gjøre faa ftore Ophævelfer over, paa Grund af det tre— 

dobbelte Blodffamsforhold. Derhos fan man ikke overfee at det i det hos 

Wolter (Chron. Brem. hos Meibom IL 39, jvfr. SÅiphover, Chron. Oldenb. 

fammefteds S. 152), i Anledning af Svens forbudne Egteſkab meddeelte Vrev til 

ham fra Udalbert, hvis Egthed ej ligefrem tør benegtes, udtryfkeligt heder at 

han var gift med fin Moder”, d.e. Svigermoder. Det er ogfaa i fig felv det 

rimeligfte at Sven førft har egtet Gyda, Ununds Datter, under fit Ophold i Svez 

rige; ben Omftændighed, at hans og Thoras Søn Knut tillige Faldtes Magnus, 
fynes at vife at denne var fød allerede før 1042, og at Sven da, for at 

indynde fig hos Magnus, opkaldte ham efter denne; er faaledes Svens Forz 
bindelfe med Thora ældre end 1042, da er det og fandfynligt, at hans Gif— 

termaal med Gyda vg Thoras GSkinfyge tilhører denne Tid. Gunnhild Fan 
Sven derimod ej have egtet førend efter at Kong Unund var død; fandfynlig- 

viis var ogfaa hans Søn Magnus's Død da indtruffen, og han har forladt 
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fendte Gefandter fil Sten, bød bam at ſtille fig fra Gunnhild, og truede 

fam i modfat Filfælde med Grfommunifativn Men Sven blev faa vred 

herover, at ban ſagde at ban vilde ødelænrge bele det hamburgſke Erkeſtift. 

Adalvert vdblev dog at gjøre ham Foreftillinger; Svens egne VBiftopper, Vil 

jam af Roeskilde og Egino af Dalby, føgte ligetedes at tale bam til Nette, 

men I fang Tid forgjeves: førit da De gjennem Adalbert havde udvirket 

en pavelig ADdvarfels-Sfrivelfe, gav Sven for faa vidt efter, fom han fendte 

Gunnbi'd tilbage til Sverige. Men fit anftødelige Liv fortfatte han, maa- 

fee endog I bøjere Grad end forben, og med Avalbert ftod han fremdeles 

paa en fpendt Fod.  Muligt og, at Afbænsigbedsforbeldet til Kej— 

feren i £ængden ej behagede bam, og at ban derfor folte fig mindre qun- 

ftigt ftemt mod Wvaldert, Der bade fremiftynvet det. Den førjfte 

Tid, i bhvilfen Sven fiod paa en venſkabelig Fod med Denne, fan 

man faafedes regne indtil 1050 eller 1051, da hans Giftermaal 

med Gunnhild ajorde dem uenige I den famme Tid maa Harald 

Derimod rimeligvits have betragtet Udalbert med mindre venlige Oj- 

ne; 9g fom et Beviis Derpaa fan man maaftee anfee, at den for omtalte 
farifce Sernbard, uagtet ban nærmeft hørte til Adalberts Dioces, dog fend- 

tes af Harald lige til Paven, for af ham at modtage Den biffoppelige Ind— 

vielſe, maaſkee nærmeft til Gulatbingslagen, hvor vi fenere gjenfinde 

bar. Adalbert tog Dette meget unaadigt op, tvang Bernhard ved bans 

Hjemrejfe til at gjøre fig en Afbigt, maaſkee ogſaa til at betale en Mulkt, 
men fod ham Dog omfider drage bort i Fred, og ſtjenkede ham Gaver ved Af— 

feen). Man maa formode, at Bernhard ej blot af Tvang, men og 

Thora, anfeende Magnus's Død for Guds Straf over deres utilladelige Samliv og 

hendes Ondffav. Det bør dog her ikke overfees, at Snorre, Gap. 41, faa vel 

fom Harald Haardraades Saga Gap. 56 omtale Sven fom gift med Gunn: 

Hild, hvor Begivenheder fra Aaret 1050 nævnes; dette bevifer dog i det bhøj- 

efte fun, at Anund, fom ovenfor antaget, var død i dette eller det foregaar 

ende Uar. Det er for øvrigt faare rimeligt, at Svens Gifternaal med Gunnhild 

ftaar i Forbindelfe med Grændfetraktaten mellem ham og Emund flemme, og 

Grhvervelien af Bleking. 

') Mag. Udam, IL. 70, IV. 33. Her flyes det ikke udtrykkeligt, i hvilket Uar 

Bernhard blev ordineret. Men da han paa det fidfte Sted omtales fom 

endnu levende i Norge, da Mag. Adam førev, altfaa ved 1075, fres det, at 

han iffe er nogen anden end den før omtalte Bernhard den fariffe, ver til: 

bragte 19 eller 20 War paa Island, og fiden, under Olaf Kvrre, blev Bi: 

ffop paa Selle i Norge, (8. e. for Gulathingslagen) hvorom nedenfor. Nu have 

vi feet, at Rodulf opholdt fig paa Island omtrent fra 1030 til 1049; efter ham 

tom (ifølge Ure frode) Jon den irffe, fun faa Uar, bvorpaa han rejfte til Bremen 

og af Uvdalbert udnævntes til Biffop i Meftenburg. Bernhards Ophold paa 

Island falder faatedes mellem 1051 og 1070, og hans Virffomhed i Selja 

rimeligviis mellem 1070 og 1090, Dette flemmer ogfaa godt dermed, at 
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faa af et virkelig oprigtigt Hjerte har erfjerdt det utilbørlige i, at ban, 

en fod Sarer og Medlem af den bremifte Kirke, bavde gaaet ADdalvert, 

fit vette Overhoved, forbi, og at han fra den Dag af har fovet ham 

ubrodelig Troſkab. Thi iffe lange efter fin Hj mfomft blev Bernhard, fom 

Det Heder, uentg med Kong Harald, og drog Derfor over til Island, bvor 

ban tilbragte 19 eller 20 Aar '), og bvorfra ban ikke vendte tilbage til Norge 

førend nogen Tid efter Kong Haralds Dod. Paa Island bar ban ſaaledes 

neppe undladt at virfeivrigt i Den bremiffe Kirkes JInteresie, og det maa vel 

fær tilſtrives faavel ban, fom Viftop Jon irfte, ADulverts intime Ben, 

Der famtidigt med Bernhard opholdt fig paa Island, av Isleif, Gisſur 

bvites Son, om hvem mere nedenfor, indviedes af Erkebiſkop Adalbert 

ifølge Islændingernes Anmodning *). Omtrent famtidigt bermed befræftede 

ogfaa Pave Viktor den II. alle de Nettigbeder, Paven havde givet Den bam- 

burgffe Kirfe, og udtrykkeligt den Net for Erfeviftopperne, at indvic Bi— 

ffopper til Sverige, Danmark, Norge, Jsland, Gronland og Efridfin- 

nevne 3). 

Strax efier at Sven Ulfåføn havde lagt fig ud med Adalbert og faa 

hans Gftermand Magne omtaleg endnu i 1125. Bernhards Ordination maa 

aftfaa henføres til War 1050 elfer 51. Vel nævnes han paa de to oven anferte 

Steder fammen med Uasgaut, den forſte Biffop i Oslo, men uden at det derfor 

er nødvendigt at antage deres Ordination for famtidig. Desuden omtaler 

Sdol. 69 (til III. 16) Aasgaut ganſtke for fig felv. Egentlig er det fun 

påa dette Sted, og med Henfyn til Uasgaut, at Troffavseden udtrykkelig 

omtales, men da det dog figes at faavel Bernhard og flere andre, fom Aas— 

gaut, maatte give Adalbert Satisfakftion, men fidenefter behandledes venligt 

af ham og bortfendtes med Gaver, er det tydeligt nok, at Udalbert oftere har 

gjentaget denne Fremfærd, I det følgende (S. 207, 208,) vil det ogfaa 

blide viift, at Aasgaut virkelig tilhører en fenere Tid. 

1) Hungrvafa, Gap. 3 

3) Hungrvafa Gap. 2 fortæller at Isleif blev valgt af hele Almuen, da han 

felv var 50 Aar gammel, og FIsland fun lidet længre havde været 

djriftent: her angives iffe Tiden neøjagtigt, men da det tillige fortælles, at 

han paa fin Udenlandsrejfe for at indvies førft føgte Kejferen, og fiden Pave 

geo den Ge (+ 1950 Upril 1054), famt derefter blev indviet Pintfedag 

1056, famme Aar i bvilfet der herffede Dyrtid ej alene paa Island (Landz 

naama, vitbætir 1. jvfr. islenzkir annalar), men ogfaa andenfteds i Eu— 
ropa (fe Annalista Saxo, Ekkihard og de nys nævnte isl. annålar, hvor 

Uaaret udtryffeligt Faldes,,uöld i kristni*, ved bette Aar, jevnfør for Sve— 

rige Bedfommende Mug. Adam II. 15) og da bet endelig hevder at 

Isleif tilbragte Vintren derefter i Norge, falder faaledes Isleifs Ophold 
udenfands mellem 1054 og 1057. Det vil nedenfor blive vilft, at Isleifs 

SIndvielfe retteft henføres til 1055. 

3) Bulle af d. 29 Octbr. 1055, meddeelt hos Gtaphorft (Hist. eccl. Hamburg, 
I. 8. 410), 



192 Harald Haardraade. 

[ænge han ſtod paa en fpendt Fod med denne, fee vi Harald derimod venſkabe— 

ligt at nærme fig ham og hans Gejjtlige.  Strar efter den fvenfte Kong Anunds 

Død havde Adalbert udnævnt fit Konvent$ Dekanus, den ovenfor nævnte 

Adalward, til Biftop i Sverige, og fendt bam til Kong Emund flemme, fede 

faget af nogle flere Gejftlige. Men hos Emund befandt fig juft biin Ws— 

mund, den Ddanffe Biftop Sigurds Frænde, der I fin Tid havde været i 

Stole i Bremen, men var rømt Derfra, og efter megen Omflaffen havde 
faaet en Erkebiſkop i Polen til at give bam den biffoppelige Vielſe, hvor— 

efter han var Dragen til Sverige, og havde her udgivet fig for at være affendt 

af Paven felv. For Wsmund var Adalward en ubehagelig Gjeft, og han ber 

nyttede fig af fin JIndflydelfe over den fettroende Konge og bans Omgivelfer 

til at indbilde dem at Adalward og hans Ledfagere falfteligen havde givet 
fig ud for erfebiffoppelige Gefandtet, og at de derfor burde jages bort. Dette 

ffede ogfaa, men Kongens Stifføn eller Svigerføn, Steenkil, tog fig med 

Kjærligbed af Dem, og fendte dem over Fiveden hen til Enfedronningen, og 

Sven Ulfsføns fraftilte Huftru, Gunnhild, Der fevede paa fine Gaarde i 

Veftergøtland, fysfelfat med frille Velgjørenbed og andre fromme Handlin- 
ger. Gunnhild modtog Avdalward og hans Folge med de ftørfte Wresbe— 

visninger, fom om de vare fendte af Gud felv, og medgav dem ved Af— 

rejſen ftore Gaver til Erkebiſtoppen. Deres Vej gik fandfonligviis, fom det 

paa de Tider var fædvanligt, førft til Handelspladfen Ljodhuus (Lodoſe) 

ved Gautelven, og derfra over til Jylland og videre. Harald, der 

i denne Tid Hyppigt opholdt fig i Viten, og faaledes ſtrax funde er- 

fare deres Ankomſt til Lødøfe, indbød dem til fig i Norge, rimeligvis i 

Kongebelle, modtog dem med føre YEresbeviisninger, og gav dem ved Af— 

rejfen faa mange Penge, at Adalward Derfor funde løskjøbe 300 Fanger. 

Om Harald bavde anden Henfigt med denne Indbydelſe, end at hædre 

Adalbert i hans Udfending, figes iffe; der fortælles fun, at Adalward under 

fit Ophold i Norge fit Liget af en i fin Tid (Qenved 997) af Erkebiſkop Liben- 

tius I erfommuniceret Viking, Der I over 60 Aar havde henligget ufor- 

raadnet, til ftrar at fmuldre ben i Støv ved at give det Abſolution 1). 

1) Ge Mag. Udam, III. 15, Schol. 68, og IV. 23. Schol. 131, Ut Adalwards 
førfte Sendelfe til Sverige og Beſog i Norge forefaldt efter Svens Skils— 

misſe, ſees af det oven anførte; at den ligeledeå fandt Sted før 1056, fee 

af hvad Mag. Udam fortæller ſtrax efter (IL. 15), nemlig, at da Kong 

Emund fiden miftede fin Søn, og et frygteligt Uaar indtraf, troede Gviarne 

heri at fee Guds Straf fordi de havde forjaget deres Biffop, og fendte Bud 

til Adalbert om at maatte faa ham tilbage, hvorover Adalbert blev glad 

og ſtrax fendte ham affted. Dette Maar er nemlig aabenbart det nys omtalte 

almindelige nordeuropæiffe Uaar i 1056. Det afgiver, fom ovenfor anty- 

bet, et vigtigt djronologiff Moment til at beftemme Kong Emundé Det, 
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Omtrent paa denne Tid var det ogfan at Adalbert ifølge Nordmandenes, 
det Vil vel ſige Kong Haralds, udtryffelige Begjæring indviede to Biftopper, 

Thjodolf og Sigurd, til Norge"). Disſe vare de eneſte norfte Biftopper 
ban nogenfinde virde. De vare begge beftemte til Lydbiftopper i Thrond— 
hjem, men om Thjodolf nævnes der intet mere; om Sigurd erfare vi, at 

— 

thi Mag. Adam fortæller ſtrax efter, at Adalward Fom til Gautland og 
chriſtnede Vermeland; og at medeng vette føede (eodem tempore) døde Kong 
Emund, - altfaa vel endnu i 1056 Ut Udalvords Beſog hos Harald for: 
reften er at benføre til Hans førfte Rejie i Sverige, ej til hans fenere Reſi⸗ 
dens der, ſynes at ligge i Sagens Natur og Beſtaffenheden af hans Rejſe. Det 
var nærmeft et Gjeftevenffub, Harald vilde vife ham, og fandfynligviis har 

vel endog Fortællingen om Gunnbilds Liberalitet anfporet ham til at vife en 

lignende. De 300 Fanger, fom omtales, henlede ogfaa Tankerne paa det 
allerede forben (l. 1. S. 784.) berørte nordiffe Jrælemarfed paa Brenne: 

evne, forbt hvilfe Søvejen udad Gaut-Elven gaar, og hoilke det faaledes er 

hojſt rimeligt, at Adalward har beføgt da han paa Udjfejlingen pasferede 
dem. 

Mag. Adam Falver disfe to Biffopper paa førfte Sted (III. 70) „Tholf“ og 

„Seward“, paa andet (IV. 33) „Thoolf“ og „Sigward“. Ut „Tholf“ eller 

„Thoolf“ er en Sammendragning af Thjiodolf, ſynes rimeligt; næften paa 

famme Maade fammendrages hvåtarr til hvårr, Svibar til Sviar. Thjodolf 

er fasledeg vift ben famme Thiadulfus episcopus, hvis Dødsdag i det Ine: 

buryffe Nefrorogium (Wedefinds Noten III. 9. S. 30) er henført til 22de 

Upril, men Uaret er uvift. Der har ellers berffet forffjellige Meninger om 

Aaret, i hvilfe disfe Riffopper bleve ordinerede. Manbhar været meeft tilboje— 

lig til at nævne et Aar efter 1061, i hvilfet Uterander IE blev Pave, forvdi 

Mag. Adam (HL 16) omtaler at denng Pave tilffrev Harald og fordrede 

Cydighed af ham, Det er —— af denne Grund, at man 

har henfort Biffoppen af Ride, Wals, Død og den paafolgende Deling af 

Biſpedommet deels til 1060 (fom Staphorft, I. 416), deels til 1065, fom 

Suhm (IV.321) og Langebef (Ser. II. 248). Men det er tydeligt nok, at 

Mag. Adam paa hiint Sted fun omtaler Uleranders Brev ligefom i Forbiz 
gaaende, og for at meddele paa eet Sted hvad der vedfommer Harald, mer 

dens ben egentlige Hovedbegivenh:d (res magnæ gestæ) fun er Haralds 

førfte foregivne Forbrydeljer mod Kirfen, ſaaſom det derefter (Gap. 17) her 

der, at efterat dette var fø:et (his gestis) forligede Sven fig med Erkebi— 

ſtoppen og holdt et Møde med Kejferen, i Sarland, hvilfet Møde aabenbdart 

er den af Hermann den famme (Per. VIL 132) omtalte Sammenfomft mel- 

lem Sven og Kejferen i Merfeburg ved Paaſtetid 1053. Tilſtrokkelig Tids— 

beſtemmelſe ſynes virkelig at indeholdes i Slutningen af Gap. 23, fammen: 
holdt med Gap. 24, 70. Forſt ftaar der (Gap. 23) at Fslændingerne, Grøn: 

lændingerne og Orknoingerne uddade fig Riffopper af ham; derpaa (Gap. 24) 
at Biffop Wal vdede ,,i hine Dage", at Biſpedommet blev deelt, og at „da 

tillige” (tune etiam) Erkebiſkoppen fendre Biffopper til Sverige, Norge og 
Havets Der, hvorom der, fom der figes, nedenfor ta'es nærmere. Denne 

Henviisning ajelder IL 70, hvor alle de af Adalbert indviede Biffopper nævnes. 

Af disfe vare fun Tholf og Sigurd de, der indviedes til Norge; blandt 
de til Island affendte nævnes kun den før omtalte Jon irffe og FJsleif 

Munö. Det norffe Folks Hiſtorie. J. NL. 13 
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han var en engelft Munk fra Glaftonbury: deſto merkeligere er Vet, at 

Harald deguagtet [od ham indvie af Adalbert, og Defto tydeligere vidner 

det om hans gode Forftaaclfe med denne *). 

Men imidlertid var det allerede lykkets Adalbert ved Gaver og alle 

Slags Smigrevier, hvorpaa den talentfulde og fint dannede Mand faa godt 

forftod fig, at formilde Sven, og gjenoprette det gamfe VBenftab. Sagen 

var vel iffe faa vanffelig, thi faavel Sven fom Adalbert maatte føle, at de 

gjenfidigt trængte til binanden. Adalbert begav fig felv til GSlesvig, 

bvor han, fom Mag. Adam figer, lettelig forfonet med den overmodige 

Konge, i Gaver og Gejſtlighed føgte at lade den erkebiftoppelige Magt 
vinde Prifen for de fongelige Niqdomme. Forliget befegledes ved præg- 
tige Gilder, fom hver af dem flifteviis hodt i 8 Page, og ber afgjordes 

tillige mange firfelige Anliggender. Da Adalbert var fommen hjem, fit han 

Kejferen til at indbyde Even til fig, for at vgfaa de funde fornye Deres 

Venſkab og gjenfidigt befræfte deres Forbund med Ed. Det flede ogſaa: 

Sven indfandt fig hos Kejferen i Merfeburg og tilbragte Paaften hos 

ham; „og det er utvoligt, figer Mag. Adam af Bremen, (1053) hvor meget vor 

(1055); blandt de fvenffe Biffopper nævnes Adalward (1052), blandt de orkn⸗ 

øiffe Thorolf. Det vil nedenfor viſes, at de faakaldte GefandtfÉaber fra Island, 

Grønland og Orfnøerne, hvorom her tales, nærmeft ere at henføre til Aa— 

rene 1048, 49 eller 50. Nu fynes det dog tydeligt nok, at faavel Wals Det, 

fom Delingen af Biſpedommet, efter Adams Menina falder omtrent mellem hine 

Gefandtffaber og Jsleifs IJndvielfe,ja, dadet fiden heder, at Sven paa Grund 

af Ghriftendbommens Udvidelfe i fit Rige, hvorved man nærmeft maa tænke paa 

Oprettelfen af de 4 Biſphemmer, tænkte paa at faa oprettet en egen Er: 

teftot for Danmark, og at Malbert ej vilde gaa ind herpaa, uden at faa fin egen 

Grteftol ophøjet til et Patriardat, om bhvilfet der underhandledes indtil Pave 

Leos Dod (April 1054), fynes det, fom om biin Deling og Adalberts 

Beftræbelfer for at blive Patriardj endog faldt i 1053 eller 1054. Da nu 

omtrent famtidigt med eller Eun lidt fenere end Bifpedømmets Deling ogfaa 

de foenffe, norffe og til Havets Der beftemte Biffoppers Uffendelfe og Ind— 

vielfe omtales, og vi vide, at i det mindfte Jon irføe fendtes ved 1050 og 

at Adahvard indviedes ved 1052, ligefom og VBiffop Thorolfs Jndvielfe 

til Orkno nærmeft var en Folge af og neppe indtraf længe efter Thorfinn 

Jarls Nærværelfe i 1048 eller 49, hvorom nedenfor, faa følger heraf ligefrem, 

at Thjodolf og Sigurd maa være indviede paa denne Tid eller omkring 

1051, 

Se herom Biljam af Malmsbury, de ant. Glastoniens ecel. hos Gale, S. 323, 
hvor der ftaar at Gigfrid, norff Biffop og Munk i Glaftonbury, dede den 

dte Upril. Der ftaar ikke naar han døde, men da det tilføjes, at han 
„ſendte“ Klofteet 4 Kapper, hvilket neppe kan være at forftaa om nogen 
anden Gave end en paa hans Dodsfeng, maa det antages at han døde i 
Norge og faaledeg var Muné i Glaftonbury førend han Fom derhen, Dette 
vifer hans Identitet med den i Bifperækferne fom Bijtop efter Sigurd dan— 
fe nævnte , Sigurd Munk, 

— 
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(den bremiffe) Kirke vandt ved Dette Forbund, og bvor for Fremgang 

Misfionen til de nordlige Lande gjorde ved Svens Medvirkning 1)". Den 

nærmefte Følge af Svens Forlig med Adalbert var fandfynligviis den Op- 

rettelfe af flere nye Bifpedømmer i Danmark felv, der paa Denne Tid 

omtales 2). Men ogfaa Adalberts Planer og Udfigter bleve Derved end mere 

bøjtflyvende, end forben. Sven, fom allerede under fin Uenighbed med 

Adalbert var fommen paa den Tanke, at faa oprettet en egen Erkeſtol før 

Danmark, følte fig faa meget mere opfordret til at holde faft derved, ef- 

ter at Antallet af Bifpedømmerne var blevet faa meget ftørre 3), og han 

fmigrede fig vel og med Fanfen om, at en danft Erkeſtol, bvilten i faa 

Fald det øvrige Morden vilde blive underlagt, ogſaa tillige vilde give Danmark 

en tilfvarende politiff Overvegt. Adalbert viſte figvillig til at gaa ind der— 

paa, naar Derimod hans egen Erfeftol ophøjedes til et Patriardhat. Denne 

Tanke blev hans Yndlingstanke, fom ban ivrigt efterhang. Han fagde 

til Den Ende den meeft ubegrændfede Gjeftfribed og Gavmildhed for Dagen, 

og føgte at udbrede en hidtil ufret Glands over fin Stad. Han vilde, figes 

der, at Bremen fiulde glimre fom et andet Rom, hvortil Folt fra alle 

Nationer, tfær De nordiffe, gjorde Pilegrimsrejfer 3). Af fit egentlige Bi— 

fpedømme tænkte ban at faa oprettet iffe færre end 12 nye, Diels i Sarland 

og Frisland, deels i Vendland. - Disfe bojtflyvende Planer forfulgte han 

gjennem bele fit urolige £iv, endog efter at De politiffe Storme, Der ryftede 

Tydſkland efter Kejfer Henrifs Død (5 Oetbr 1056), ogſaa, fom det ne- 

dDenfor nærmere føal viſes, havde revet ham med fig, og forreften bragte 

ham til, i mangt og meget at efterhbænge verdslig Glimmer og Magt til 

Skade for fit gejftlige Embede og fin Erkeſtol. 

Kong Harald funde iffe med Ligeqyidighed betvagte Det fortrolige 

VBenffab, fom herffede mellem Kong Sven og Erkebiſkoppen, lige faa lidet fom 

han funde være uvidende om de Planer, de lagde til at grundfærte Det 

bremifte Hierarchi og til Norges kirkelige Ufhængighed af Danmark. Selv 

1) Mag. Adam, III. 17. Hermannus Contr. (Pertz. VIL 132), 

2) Dette er de forhen berørte, ved Wals Dod oprettede, Bifpedømmer, nemlig 

Nibe, Uaros, Viborg og VBendfysjel. Mag. Adam IV. 2. jvfr. III. 24. 

3) Se herom det ovenfor anførte. Det figes ikke udtrykkeligt, men det ligger 

faa at fige i Sagens Natur, og Fan næften fluttes deraf at Pave Leo nav— 

nes fom den, under hvem Forhandlingerne herom tildeels førtes. I III. 32 
figer Mag. Adam ogfaa udtrykfeligt, at Sven havde indledet Sagen om Er— 

Eeftolen med Paven, og at den næften var Fommen iftand, men at alene 

Udalberts Samtykke manglede, og at denne gjorde Patriardjatets Opret— 
telfe til en Betingelfe derfor. 

%) Mag. Adam, III. 23. jvfr. III. 70, hvoraf ſees, at denne Straben ikke ude 
lukkende indførænkede fig til Tiden før 1055, hvilket ellers af Ill. 23 Eunde 
fynes. 

13* 
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var ban, fom vi i det følgende ville fee, bvert, eller faa godt fom hvert 

Aar paa Fejde i Danmark, og De farifte Fvrfter, Ad. Iberts fvorne Fien- 

ber, undlode neppe beller at give Harald behørig Underretning om etbvert 

af Svens og Crfebiffoppens mistænkeligere Skridt. Den nærmeite Birte 

ning, Dette maatte have paa Haralds Politit, var den, at han afbrod fin 

Forbindelfe med Adalbert. 

Haralds Statsklogſkab havde imidlertid allerde førar efter hans 

Tronbeſtigelſe fært bam at treffe færeyne Foranftalminger til at mode 

arbejde den danffe og bremifte Indflydelſe. Viken bavde hidtil vær 

ret det Landftab, Hvis Sammenhold med det pvrige Norge var mindft 

at lide paa, og hos bvilfet der altid havde været fporet et vilt Drag 

til Danmarf, deels paa Grund af de ældre politiffe Forbold, under bvilfe 

Viten udgjorde en Deel af Danevældet, deels vg'na formedelſt Landets 

Beliggenhed og Hanvdelsforbindelfer med Danmark '). Vel var dette 

Drag nu under og efter St. Olaf Tid blevet fvagere, men Desuagtet 

maatte der endnu, faa vel paa Grund af ve nys nævnte Omitændigherer, 

fom af andre Aarfager, være meget Gjæringsstof tilbage. Viken var Vet 

Landſkab, for hvilket en fangvarig Krig med Danmark var ubekrjliyit, deels 

fordi hine Handelsforbindelfer derved afbrodes, Drels ogfan fordi det var 

nærmeft udfat for Angreb af danffe Krineflaaver.  Herril fom, at ver lige 

fiden Rigets Forening havde berffet en fjendelig Skinſyge bos Virverjerne 

over Throndernes ftorre politifte Vegt, der nu i den fidite Tid var forget ved 

Et. Olafs Helligdom i Rivaros. Naar Sven og Avalbert vilde benvtte 

fig af dette Gjæringsjtof, fom berffede i Bien, funde det befrvares, at Det 

vilde lykkes dem at drage dette rige og vigtige Landſkab aldeles over i den 

danſke Interesfe. Det var derfor nodvendigt at finde et Middel, hvorved 

Vikverjerne knyttedes faftere til det øvrige Norge, eller i det mindite til 

Kongebufet, et Middel, hvorved deres kirkelige Interesfer forenedeg med 

det nordenfjeldfte Norges, og ſaaledes ven danſk-kirkelige Indflydelfe mode 

arbejdedeg, medens tillige deres Forfangelighed ſmigredes og Deres fære 

egne Landffabs-Nationalitet tiltalte. Et faadant Middel fandres i Op» 

rettelfen af en National-Helligdom i Viten, der var for denne, hvad St. 

Olafs Helligvom var for Throndelagen, og fom tillige udbredte Den famme 

Legitimitetens Glands, fom biin, vver Kongebufet felv. Den Helgen, fom 

hertil udfrævedeg, maatte ſaaledes baade være en Vikvaring, eller i det 

mindfte have lidt Martyrdoden i Viken, og tillige være beflægtet med 

Kongen. En ſlig Helgen var ogfaa juft nu, i det belejlige Ojeblik, tile 
ftede. Det var den bekjendte, forben omtalte, St. Hallvard, Olaf den 
helliges og Harald Sigurdsſons kjodelige Syſkendebarn paa møyrene 

1) Se ovf. FE * og I. 2., hvor der tales om Skiringsſal-Kaupangen og ſenere 

Tunsbergs Handelsforbindelſer med Danmark og Saxland. 
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Side. Hallvard Fader var den rige og anfrede Bonde Vebjørn paa 
Huſeby i Lider ved Dramsfjorden, bans Moder Fhorny, en Datter af 

Gudbrand Kula, og Syiter af Aaſta, Dlafs og Haralds Moder 1). Om 

Hallvard fortalles det, at ban allereve under Opværten i det fædrene Huus 
udmerfede fig ved fir ivrige Chriſtenſind, fin Lydighed mod fine Forældre, 

fin Velvillighed, RedelighedD og fine rene Sævder. Da han bavde naaet 

Ynglingsalveren, beder det videre, begyndte Dan at hjelpe fin Fader i 

hans Handelsførretninger, og lagde berved en faa famvittigbedsfuld Rede— 

ligbed for Dagen, at han, til Delingen af Fortjeneften med fin Broder, 

fod fig gjere to Begtfodder, et førre, hvormed han afvejede fin Brovers, 

et mindre, hvormed han vejede fin egen Del 2). En Vaar, da ban ſkulde 

1) Saaledes angives GSlægtffabåforholdet i Legenden om Gt. Hallvard efter den 

utredytffe Koder (LangedeÉ Script. III. 604, faa vel fom efter Breviarium 

; Nidrosiense, fammeftedé S. 607, og i Eimunds Thaatt i Flatøbogen (Forn- 

manna Sögur V. 267). 3 bet Brudftnffe af den paa norſt forfattede Be- 

retning om St. Hallvard, bes meddeles af Langebek (Script. II. 603) ftaar 

der at Thorny af nogle figes at være en Datter, af andre en Datterdatter 

af Gudbrand Kula. Hun Éaldes Ulfhild i den legendariffe Olafsfaga, fe ovf. 

I. 2. S. 664. 

Den utredjtffe Koder indføyder her en Fortælling, omtrent faalpdende: ,,Da 

Hallvard engang i Handelsforretninger beføgte ,,Gotlandia* (her bliver 

det uvift, om det er Øen Gotland eller Gulland, fom er meent, eller Gaut- 

land, der af fremmede, paa Latin førivende, Forfattere ogfaa Faldtes Got- 

landia) fom en af Landeté Indbyggere, en vig Mand, ved Navn Botvid, 

ned til Havnen, og da han fif de fremmede at fee, gif han hen til dem og 

fpurgte dem, hvad de hed. Enhver navngav fig, efter fom Raden Fom til 

ham, faaledes ogfaa Hallvard, Da Botvid hørte, hvo han var, fagde han: 

dine Anſigtstrok ere mertelige og af et adlere Præg end alle de andres: 

jeg feer godt, at du er beftemt til noget Underbart i Fremtiden, og derfor 

indbyder jeg dig med alle dine Staldbrødre til Gjeftebud hos mig. Hallvard 

modtog Indbydelſen tafnemmeligt; Botvid bevertede dem paa det ypperligfte 

og gav dem ftore Gaver, Da de ffulde afſejle, gav han Hallvard alt hvad 

han bebøvede, og lod ham fejle bort i Fred: faaledes fom den hellige Mand 

meb alle fine i god Behold hjem til fit Fadreland", Denne Beretning vilde 

vel neppe være bleven oytagen i Legenden, med mindre man lagde megen 

Vegt paa den af Botvid udtalte Spaadom om Hallvardd fremtidige Ver 

rømmelje. Der maa faaledes have været noget merfeligt ved denne famme 

Botvid, og den Janfe ligger derfor temmelig nær, at Legendeforfatteren ved 

ham bar meent den befjendte fødermannlantffe Helgen, St. Betvid, om hvis 

Levetid man bidtil Har været uenig, idet nogle henføre den til anden Halvø 

deel af det I1-e, andre til det 12te Aarhundrede. Der er dog intet i den 

hele Fortælling om St. Botvid, faadan fom den læfes i JFants Scriptores 

rer. Svec, IL. & 377 fag., der ftrider imod at antage, at han fan have 

levet fom en rig og anfeet ung Mand paa 25 Aar omkring 1040, til hvil: 

fen Tid omtrent St. Hallvards Oſterſe-Rejſe maa henføres, og at han længe 

derefter er bleven dræbt, omtrent 60 Aar gammel, ved 1075, hvilket paa det 

nærmefte ftemmer med Mesfenius's Untagelfe, der henfører hans Død til 

— 
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rejfe bjemmefra paa Handelsforretninger i de nærmefte Egne, og juft vilde 

ſtige fin Baad, for at ro over Dramnéfjorden, fom en frugtfommelig 

Kone, ffjelvende og bævende, og bad ham om at tage bende med, uden at 

tabe et Ojeblik. Han føjede bende, og fod hende fætte fig agter i Baa- 

den. Da de vare fomne et Styffe ud paa Bandet, faa de tre Mænd 

fomme lobende ned til Stranden, ſtige ten Baad, og ro efter Dem. Paa Halle 

vards Spørgåmaal, om hun fjendte dem, faqde hun ja, og at Det netop var 

dem, for bvilfe hun flogtede, Da de nemlig uretfærdigt beffyldte hende for 

Iyveri. Da han fpurgte, om hun turde underkafte fig Jarnbyrd for at 

bevife fin Uffyldighed, erflærede hun fig beredvillig dertil, naar man alene 

vilde føaane bendes Liv. FImidlertid fom Forfølgerne nærmere, raabte til 

Hallvard og bad barn udfevere hende; bun havde, fagde de, beganet Inde 

brudstyveri hos deres Broder, og det var en Sfam for ham, en Yngling 

af faa anfeet YGt, at beflytte en faa ond Kvinde. Hallvard bad dem 

nærmere at beftrive, hvorledes Fyveriet var gaget til. De fagde at bun 

havde ryffet Bøjlen, der holdt Bommen, ud af Dørpoften. Hallvard fo- 

reitillede dem Ufandfynlighbeden af denne Beffyldning, da en fvag Kvindes 

Kræfter iffe vilde forflaa til et faadant Arbeide, fom frævede en frert 

Mands hele Kraft; han bad Dem under alle Omftændigheder at fade hende 

faa Leſlighed til at frigjøre fig fra Beftvdningen, og tilbød fig tillige at 

betale Boder for hende, naar De blot vilde ffaane bende paa Grund af 

den Filftand, bvort hun befandt fig, Men alt var forgjeves. En af dem 

tog fin Bue, lagde Pil paa Strengen og ſkod den mod Hallverd, Hvis 

Bryft den gjennemborede. De dræbte nu ogſaa Kvinden, og begrove hende 

paa Stranden, men om Halvards Hals bandt De em Steen, og fænfede 

ban ned paa Fjorden. Men fænge efter, fortæller Legenden, fandt man 

fans Legeme fvommende paa Vandet, frjønt Stenen endnu var faft Dder- 

ved. Dette var faaledes et Mirafel, hvorved Hallvards Hellighed anſaaes 

bebiiſt. Hans Drab henføres til Aaret 1043, bvilket pasfer godt med 

Fidsregningen, og vimeligviis grunder fig paa gamle, paalidelige Beretnin- 

ger 3). Men bvor (ænge det varede, indtil Miraklet ſkede med hans Lig, 

1076. Gødermanland og Øftergetland kunde af Legendeforfatteren let for- 

verleg, ligefom i det mindfte Mag. Udam ej fynes at have været paa det 

rene med deres gjenfidige Grændfer. Ufandfynligt er det heller ikke, for faa 

vidt Øen Gotland menes med Gotlandia, at St. Botvid, under et Ophold 

paa denne D, hvortil han ifølge Legendens udtryffelige VBidnesbyrd Fort før 

fin Død tæntte paa at gjøre en Nejfe, og fom han vel derfor meget ofte 

plejede at beføge, kunde have truffet St. Hallvard, og har indbudt ham til 

fig. Ut han i Legenden kaldes „Indbygger af Landet”, Fan ej regnes faa 
noje. 

1 Det er å de islandſte Annaler, hvor St. Hallvards Pasſion henføres til 



Kjøbftaden Oslo anlagt. 199 

nævnes ej; Der figes Fun, at fang Tid hengif, og faaledes ſkulde man 
næften formode, at denne Fale om Miraklet ej opftod, førend efter Kong 

Harald Tronbeſtigelſe, eller netop paa den Tid, da det faldt ham belej- 

ligſt. Der fortælles heller iffe det mindfte om, hvorledes hans Lig blev 

optaget, ſtriinlagt og erflæret helligt. Ut dette er foregaaet med Ceremo- 

nier, der fignede dem, fom fandt Sted, da St. Olaf erklaredes for en 

Helgen af Thronderne, navnligen ſaaledes, at Foltet felv, uden at afvænte 

nogen pavelig Kanonifationsbulle, dømte ham bellig, fom det heder om - 

Olaf, fan neppe betvivles; men bverfen Sagaer eller Legender tale dDerom. 

Vi vide fun, at St. Halvards Sfriin omtales i Sagaerne, fom om det 

bar været opbevaret i Oslo fra den førfte id, Denne Stad blev til, eller 

havde nogen Kirke, der funde modtage det '), og Vi erfare ligefedes, at 

Kong Harald oprettede Kjøbftaden Oslo, og fad ofte der, dDeels, fom 

der figes, fordi Filførfelen dertil var let og Omegnen vil bebygget, deels 

ogfaa, fordi ban Der var nærmere ved Haanden for at pasfe paa Landet 

mod Danetne. taar dette Kjobjtads-Anlæg fandt Sted, figed ikke ude 
tryffeligt. Det omtales i Sagaerne ftvar efter Begivenheder, Ver fandt 
Sted i 1051 eller 1052 2), men aldeles ikke faaledes, fom om det 

var Sagafortællerens Mening, at benføre Det netop til hiin Tid. Fvert- 

imod navnes det uden al nærmere Tidsbeſtemmelſe, og faaledes at man 

1043. Bar han da f. Er. 23 Uar gammel, maatte han være fød 1020, hvil 

ket pasfer godt med at hans JFætter Kong Harald var fedt 1015. 

1) Det førfte Sted i Sagaerne, hvor St. Hallvards Helligdom omtales, er, 

Hvor Kong Sigurd Jorfatafares Begravelſe 1130 omtales; men allerede 

Mag. Adam taler om St. Hallvard eg hans Helligdom faaledes (II. 53): 

sMartyren „Alfwardus“, der længe ffjult [evede blandt Nordmændene, før 

rende en hellig Vandel, funde ej ſtjules. Medens han beffyttede fin Fiende, 

blev han dræbt af fine Benner (Mag. Adam maa altfaa have haft en for- 

ffjellig Relation). Ved hans Hvilefted fører der fore Mirafler ved Folks Hel 

bredelſe“. Dette Hvilefted er neppe noget andet end Oslo. 

2) Harald Haardraades Saga i Hryggjarftykfe og Hrokfinffinna omtaler Kjøb- 

ftads-Anlægget Gap. 70, efter førft at have talt om Ginar Thambarſtelves 

Drab, hvilfet i Unnalerne, visfelig efter god og ældganmel Hjemmel, bhen- 

føres til 1050, derpaa Haafon Ivarsſons Rejfe fra Landet, hvilfen, fom det 

nedenfor føal vifes, ej hører herhen, og endelig Kalf Urnesføns Iilbage- 

Fomft til Norge og Fald, hvilfet fidfte fynes at have fundet Sted 1051. Derpaa 
heder det at Harald lod Oslo Kjøbftad rejfe, men, fom ovenfor nævnt, itfe 

faaledes, at man med Beftemthed fan paaftaa, at GSagaffriveren vil have 

det henført til denne Tid. Oslo omtales derefter ikke førend ſtrax efter Misaa- 

Slaget 1062 (Gap. 83, 85). Snorre (Gap. 60) omtaler ligeledes Anlægz 

get af Oslo efter at have fortalt Einars Drab, Kalfs Hjemfomft og Fald 
og Guthorm Ketilsføns Kamp med Kong Margad, hvilken, fom ovenfor 
viift, fandt Sted 1052. 
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fnarere frulde antage, at det frede i et af de forenaaende Uar. Da vi nu 

virfefig finde Oslo omtalt fom Reſidens allerede å 1050 *), og hiin oven 

nævnte Nodvendigbed for Harald, at bave et falt Tilheld i Viten, opftod 

famtidigt med den Danffe Krig, altſaa å Begyndelſen af bans Nenvjering, 

bliver vet aller fandfvnligft, at Anlxgget af Oslo var et af Haralds førfte 

Regjerinssforetagender, og at det ſaaledes nærmeft er at benføre til 1048. 

Gamtidigt, og i Forbindelfe hermed, maa man og fætte den foregivne Opda— 
gelfe af St. Hallvard Lig og Erkjendelſen af hans Helligted. At St. 

Halvards Skriin bragtes til Oslo, vg fik fit fafte Opbevaringsſted Ver, 

iffe ved Dramnsfjorden, hvor det Dog nærmelt hørte hjemme, vilde nem— 

lig vanſkeligt funne forflare8, uden ved Dden Untagelfe, at Harald felv 

bar forordnet Det faaledeg, for at give fit nye Kjoditads-Anlæg ſtorre 

Unfeelfe, og befordre dets Opfomft. Og at Harald foretraf at anfægge den 

nye Kjøbftad i Oslo, og paa en vis Maade at gjøre den til Vikens Hoved- 

ftad, fremfor at anlæyge Byen ved Dramns*jorven, eller at lade Et. Hall— 

vards Helligdom bringe til en af de allerede tilværende vikſke Byer, 

Tunsberg, Sarpsborg eller Kvngrbelle, finder maaſkee deels fin Fortla- 

ting deri, at Han bar anfeet disſe fidft nævnte Byer altfor ude 

fatte for Angreb af Dunerne, til at han torde vove at lade Helligdommen 

opbevare der — vi ville I Det Følgende fre, at den iffe engang var ganjte 

fitfer i Oslo 2) —; deels deri, at det var ham magtpadliggende, tillige 

at være nærmere ved Oplandene, fornemmelig Naumarife, hvor der Herffede 

megen Utilfredgbed, faa at Kongen endog, fom vi nedenfor ville erfare, 

fandt det nødvendigt at Dæmpe en Opftand der med væbnet Haand. 

Oslo-Egnen havde deguden, fom en Folge af Stedets VBeliggenhed, fra 
umindelige Jider været Havn, og følgelig vel ogſaa en Art af Handels 

plads, for en ſtor Deel af Oplandene, fornemmelig Raumarife, hvortil 

den endog ftundom, ſkjont urgentligt, fynes at have været regnet. Her 

maa Naumarifes, tildels ogſaa Hedemarfens, fornemfte og mægtigfte Be— 

boere have baft Deres Sfibsnauft og Pakboder, faa at Stedet aflerede tid- 

figt havde Udfeenvet af em By *). Straäkningen felv, paa hvilken Byen 

1 MorÉinffinna, i Fortællingen om Halldor GSnorresfon, fe Barianten i Forn- 

manna Sögur VI. 247. 

2) Nemlig, da den danſke Konge Erik Emune brændte Oslo i 1137, og det var 

nødvendigt at flytte St. Hallvards Helligdom op paa Raumarife, fe Snorre, 

Harald Gilles Sønneré Saga Gap. 3. Da blev Hallvardskrken brændt, 

hvilfet vifer, at den var en Jorn i Øjnene paa Danerne, 

») Dette fres allerbedft af Egilé Saga S. 469 (fe ovf. I. 1. S. 738, 742), 
hvor ber taleé om at Ihorftein fra Raumarike frjtede med Egil Skala: 

grimsføn op ad Oslofjorden for at fomme til hiins Gaard, og at Fail, da 

ban drog i Viking til Sarland, fendte fit Handelsſtib ind til Oslo eller i 

Oslofjorden, øsjenfynligt for at det ber Eunde være under Thorfteins Bare: 
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anlagdes, og hvor Byggetomter udvifte8, nemlig mellem Tadbin- (Tojen-) 

Petfen og Gø bera, maa Dog have været fongelig Ejendom, eller beftaaet af Mar— 

fer, tilhørende en Konqsqaard, Der faa paa Dette Sted, og bvor vel vfte De 

tidligere Kunger ftundom bave holdt til: det omtales i vet mindfte een 

Gang, at Kong Olaf den billige opboldt fig der '). Om det nu var Denne 

Kongsqaards Navn, der gif ever paa den nye By, eller om Navnet Oslo 

var eget for det hele Herev, lader fig ikke afgjøre: Vet fidfte er dog 

det vimeligfte *). Man maa formode, at Harald har begyndt By-UAnlæg- 

1 
— 

tægt. Sagaens Ord i Gay. 65 ere faa merkelige, at de fortjene at anføres 

fuldftændigt. „Egil og Thorſtein“, ftaar der, „kom til Norge efter i VBi- 

Fen, og fiyredbe med Skibet ind i Oslofjorden — der havde Jhorftein 

ftore Gaarde oppe paa Landet — og fremdeles lige ind paa Raumarike; 

da Shorftein Éom i Land der, gjorde han Fordring paa fin Fadrenearv“ 

0.-f. v. Her fynes det aabenbart, fom om Gagaffriveren har regnet Nau- 

marite lige ned til Oslofjorden; da man nu veed, at dette i alle Fald fez 

nere ben ej var Filrældet, antydes Fun herved Oslos og det fydlige Rauma— 

vifes nøje Jorbindelfe, og man fan faaledes være vis paa, at Thorſteins 

og de øvrige mægtige Raumarifingers Nauft netop have ftaaet her. Deres 

Plads har fandiynligviis været ved Oslo:Elvens Udlob, hvor der var bedft 

gejlighed til Havn. At Pakboder fandtes der, fynes at fremaaa af Egils Saga 

6.534. Op ad Oslo-Elvens Dalføre gif ogfaa den tidligere Hovedvej til Rauma 

rife. Denne nøje Sammenhæng mellem Oslo og Raumarife, fom heller ikfe er 

ftort over en Mul fjernet fra Kyſten, har vel og givet Unledning til at Rau— 

marife fiden lagdes til Oslo Biſpedomme. 

Se den legendariffe St. Olafsfaga Gap. 29, fe ovf. I. 2, S. 612. Det er 

heraf tydeligt, at Olafs Vej fra Ringerike til Raumarife gif over Oslo. 

At den Grund, hvorpaa Oslo blev anlagt, tilhørte Kongen, ligger i Sagens 

Natur, thi ellers vilde han ej have Funnet bortgive den.  GSom de ypderfte 

Grændfer (takmörk) for Oslo — det vil fige for den Staden tilhørende, om 

juft ej bebyggede Grund, hvilfen man faaledes maa antage at Harald alle 

rede har anviift — nævnes i Byloven af 1276 Jejenbeffen paa den ene, 

og Gfeberg paa den anden Side. (Norges gamle Love IL. 265). 

2) Det er urigtigt, naar enfelte have villet udlede Navnet „Oslo“ af öss (El 

vemunding) og det foregivne Navn „Loen“ paa Oslo-Elven. Elven har al: 

drig hart dette Navn, og en Sammenfætning, fom denne, er aldeles uhørt, 

ligefom ogfaa Stadens Navn lige faa ofte i ældre Skrifter ſtaves „Aslo“ 

fom „Oslo“, og i Diplomer, affattede paa Latin, faa godt fom uvelukfende 

pAsloia". Om öss fan der faaledes iffe være Spørgsmaal, men vel om åss 

(Aas, Bjergaas), hvilfet Ord, anvendt i en faadan Sammenjætning, lige 

faa let ved en ffjødesløs Udtale Funde forfortes til as eller os, fom Det Der: 

med i pdre Form overeensftemmende åss (hedenſt Gu»), der endnu, fom ber 

fjendt, i enfelte Navnfammenfætninger udtales „As““, f. Gr. , Usbjørn", 

„Aslak“z i andre „Os“ f. Er. „Osmund“, Aslöé eller Oslo ſtulde ſaaledes 

egentlig ſtrwes Åslö (man finder det og hos Fremmede førevet Anslo (og 
a. D.), og det er fammenlat af åss (Aas) og lo (lav Forftrand under en 
$Hejde, hvoraf ogfaa Navnet Löar, dat. Löm, nu , Lom''1 Gudbrandsdaln). 

Men deels denne Sammenfætning, der ſynes at betegne den hele frugtbare 
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get med at opbygge en Kirke i Nærbeden af Kongsqaarden, og ladet St. 
Hallvards Levninger bringe did. Denne Kirke var neppe den fenere ber 

fjendte St. Hallvardskirfe eller Domkirken, der, fom det ſynes, forſt opførtes 

i Begyndelfen af det 12te Aarhundrede, da faſte Bifpeftole oprettedeg; men 

derimod St. Mariæ Kirfe ude paa Øren, tæt ved Kongsqaarden, vile 

fen Kirke ftedfe, lige til Neformationen, var en fongelig Kirke, hvis Gejft- 

lighed udnætntes af Kongen felv, men hvis Oprettelfestid ingen Steds 

angives 1). Bi ville firar nedenfor fee, hvorledes Harald lod opføre en 

Kongagaard tilligemed St. Mariæ-Kivfe i Nidaros, og bvorledes Denne 
Kirfe, der Doteredes rigt, aabenbart var beftemt til at modtage St. Olafs 

Skriin, hvilket vel ogfaa em Tidlang opbevareves Der. Det faa vjenfyn- 

figt endnu iffe i Haralds Plan, at oprette virkelige, fafte Biſkopsſtole, 

med færegne, af Kongen uafhbængige, Kathedralkirker. Biffopperne vare paa 

hans Tid endnu fremdeleg Hird= og LydD-Biftopper uden fafte Sader *), 

og om end Biftopperne i Throndhjem og Vifen fra bans Tid af havde 

dereg fornemjfte Ophold og egentlige Hovedfæde vid St. Olafs og St. 

Halvards Helligdomme i Nidaros og Oslo, uvdøvede de dog deres Funt- 
tioner ved Disfe fun fom fongelige Gejfilige, medens deres Embede forre- 

ften beftod i at rejfe om, ftyrfe Chriftendommen og udrydde de Levninger 

af Hedenftaben, fom endnu fandtes. Under Visfe Omftændigheder ev Der 

den ftørfte Sandfynlighed for, at St. Marix Kirke i Oslo lige faa vel 

Strand eller Bygd rundt om det inderfte af Fjorden, deels dem analoge Be— 

nævnelfe Follö eg. Foldlö bet er , den flade Kyſtſtrekning ved Folden" (fom 

dette Landffab berørte ved Beftby), der med Vished vides at være Navnet 

paa et heelt Hered, gjør det højft ſandſynligt, at „Oslo“ har været det op- 

rindelige Navn paa hele det nuværende Uferåfogn, eller, fom det i hele Mid— 

delalderen Faldtes, „Oslohered“. „Aker“ er Fun Navnet paa den ftore Gaard, 

hvor Akers Fvlfeskirfe laa, og hvis Enemerker ogfaa indbefattede Akersha— 

gen og Akersnes, d. e. den Plads, hvor nu Ghriftiania og Fæftningen Akers— 

Huus ligge. Hvilfet Navn, under denne Forudfætning, Kongsqaarden havde, paa 

hvis Grund Oslo blev anlagt, er nu forlængft glemt, men Kjøbftaden har vel førft 

fun været Faldet kaupangr i Oslö, tigefom man fagde kaupangr i pröndheimi, 

indtil Landffabets Navn tillige blev Byens Navn. Deſto urimeligere var det i 

1624 at forandre Navnet Oslo, da Byen flyttedes over til Ukershagen, thi 

ben vedblev lige fuldt at være , Kjøbftaden i Oslo”, 

1) Aller førft omtales Mariakirken i Oslo under Kong Sverre, ved 1196, fe 

Sverres Saga Gap. 134, men uden at den i mindfte Maade antydes fom 

nys anlagt. 

Dette er Mag. Adams udtrykfelige, og fiffert paa gode Kilder grundede Ud— 

fagn i 1075 (IV 33): „Blandt Nordmændene og Sviarne er der formedelft 

Ghriftendbommens nylige Indførelfe endnu ingen beftemt afgrændfrde Biſpe— 

bømmer, men Bifperne vælges af Kofyen eller Folket, og opbygge I Fælles- 

ffab Kirken, ibet de gjennemrejfe Landet, og føge at faa faa mange fom mu: 

ligt vundne for Chriſtendommen; de ſtyre dem ogfaa uden indbyrdes Skin— 

fyge, faa længe de leve", 

2 
— 
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føm den førfte St. Mariæ Kirfe i Nidaros føyldes Kong Harald, at de 

opførtes i famme Henfigt og omtrent famtidigt, og at han Doterede dem begge 

rigefigen, bvilfet fun fortælles udtrykkeligt om Kirfen i Throndhjem. 

Dette beftyrfe8 ogfaa færdele8 meget deraf, at begge Kirfer indviedes til 

Jomfru Maria, til bvilfen ogfaa ven Kirfe indviedes, fom Væringerne 

i Gonftantinopel  byggede paa den Iid, da Harald opholdt fig Der, Vvis 

Navn hans ældfte Datter bar, og for hvilfen Harald faaledes øjen- 

fynligt maa have næret Forfjærlighed, enten fordi han nu virkelig havde 

valgt Jomfru Maria til fin Stytshelgen — ban var maaffee fod paa 

hendes Himmelfartsdag den 15de Auguſt — eller, hvad Der ligeleves ev 

rimeligt, at ban derved tænkte paa at hædre fin fordums Elfferinde Ma— 

tia i Conſtantinopel 1). 

Oprettelfen af Kjøbjtaden Oslo med St. Halvards Helligdøm maa faaledeg 

nærme|t betragtes fom en politiff Foranftaltning til at modarbejde den danføe 

SIndflydelfe og fnytte Vifens Beboere nærmere til Den Fongelige Familie, hvor— 

ved Dog de politiffe Hovedhenfigter flogeligen dulgtes under Den ydre Form af en 

religiøs Indftiftelfe. Men Danerne følte dog not fnart de Virkninger bheraf, 

fom Harald faa klogt havde beregnet, Deels med Henfyn til den FIndfly- 

delfe, Nationalhelligdummen i Oslo udovede paa Vifverjernes Gemytter, 

deels formedeljt den ſtorre Lethed, bvormed Harald nu, med Oslo fom 

et belejligt Udgangspunft og trygt Filflugtsfted, hvert Aar kunde bjem- 

føge Danmarf og herje dets Kvfter. Derfor var Oslo og St. Hallvarda 

Helligdom, i det mindfte en Fid lang, Danerne en Torn i Ojnene. Ut 
Harald dog ved Siden af de politiffe Henfyn ogfaa bar taget Oslos hel 

dige Beliggenhed fom Hanvdelsplads for et ſtort Opland i VBetragtning, 

ligger ej alene i Sagaerne8 oven anførte Ovd, men maa og ligefrem for- 

udfætte8 hos en faa forftandig og ſtatsklog Herføer, fom bam. Ut han ej 

har forregnet fig i det Haab, han viftnot nærede om Oslos fremtidige 

Opfomft, derom vidner nokſom Ghriftianias nuværende Størrelfe, Vel- 

ftand og politiffe Betydning. 

Ved den almindelige Anerfjendelfe af St. Halvards Hellighed og 

hans højtidelige Bifættelfe i Oslo maa Harald ogfaa have faget hans 
Feſtdag, den 15 Mai, vedtagen fom en af den norffe Kirkes Højtider 

1) Om Maria og hendes mulige Opkaldelfe, fe ovf. S. 113. Om Kirken i Gone 

ftantinopel, fe ovf. S. 89, Roten, Den leg. Olafsfaga Gap. 105. Her fors 

tjener det og at tages i Betragtning, at en for øvrigt ufandfynlig og fabel: 

agtig Fortælling om en vis Margrete, hvilfen Harald frelfte for en Orm, 

der var krobet ind i hende, lader ham paalægge hende, netop paa Marie 

Himmelfartsdag at aflægge et højtideligt Løfte til Jomfru Maria for fin 

Helbredelſe. Se Harald Haardraades Gaga Cap. 97. Merkeligt er det dog 

ogfaa, at St. Olafs førfte Bygninggarbejder i Sarpsborg vare Opførelfen af 
en Kongsgaard og en Mariekirke, fe ovf. J. 2. S. 542. 
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over det hele Land. J alle de ældre norſke Gpriftenre'ter, paa Gula- 

tbings=Gbriftenretten nær, findes Hallvardsmesſen opfort bandt de faar 

faldte Serøre$- Dage, det vil fige de, der ligefom Søndagen havde fore- 

gagende Noonbelligt, og paa hvilke Helligbrøvde firaffedes med en Bod af 

6 Ører. - Kun i Gulatbinget8 Cvriftenret er Hallvardsmesſen em af ve 

ringere Feftdage, uden Noonhelligt, og vvis Brud fun medførte tre Ørers 

Straf. Men St. Hallvard var ogfaa nærmeft Vikens og Oplandenes 

GStyrsbelgen, og bans Slagtſkab med St. Olaf maatte tillige give ham 

en færegen Betydning i Fbrøndelagen, medens Gulathingslagen allerede 
fiden Olaf Trygbesſons Fid havde fin ſaregne Skytshelgen å St. Sun- 
niva, hvis Levninger bvilede paa Sello I). 

Omtrent ſamtidigt med Kirke-Kongsgaard- og Kjøbftad- Unlægget i 

Oslo, begyndte Harald ogfaa paa lignende, betydelige Anlæg i Nidaros, 

bvor hgeledes, fom ovenfor nævnt, en Mariefirfe rejite fig paa hans Foran- 

ſtaltning. Dette fynes dog ej at have føert af politifte Grunde, fom i 

Oslo, men alene formedelft Byens burtige Fitvært; det beder udtrykkeligt, 

at Harald færvdeles meget opbjalp Staden ?). Vi have allerede feet, hvorledes 

Magnus den gode havde puabegyndt em ny Kongsqaard med tilborende 

Kirfe — den faafoldte Olafs-Kirte — ftrar ovenfor Byen, ved den faa- 

faldte Saurlid, hvor hans Faders Lig havde ftaaet Natten førend Thor— 

gils Hjalmesføn begrov det 3). Allerede til dette Unlæg maa Stadens Iil- 

vært have været den nærmefte Aarſag: den gamle Kongsqaard og Cle— 

mensgfirfen ere blevne faa omringede af private Hufe, at Kongen bar fundet 

vet ubefvemt, eg Derfor villet opføre en ny Kongsgaard og en ny Kirke, 

beſtemt til at modtage bans Faders Skriin, paa den frie Plads ovenfor 

Byrn, idet han overfod Glemensfirfen til Benvttelfe fom Sognekirke, hvad 

ben ogfan fidenefter fee8 at have været *). Magnus oplevede Dog ikke at 

fee disſe Bygninger færdige. Hans Lig blev derfor endnu biſat i Cle— 

mensfirfen 5). - Men Harald lod Olafskirken fuldfore, og den var allere= 

1) Wldre JFroftathinaslov I 24. Uldre Vikſte Ghriftenret Gap. 14. Xldre 

Gidfivatbings Ghriftenret Cap. 9. Aldre Gulathingslov Gap. 18, jvfr. 

17 03 16. 

2) Faarffinna Gap. 189, ligefaa Flatebogen, fr Fornm. Sögur IV, S. 257 

Note 3. 

3) Se ovenfor S I.2. S. 844, jvfr. nærværende B. S. 163. Gaurlid, om hvit 

fen Snorre figer at det da var vvenfor Byen, men paa hans Tid midt i 

Byen, er maaffee omtrent hvor den nu faafaldte Hagerup-Almenning findes. 

$) Glemensfirfen nævnes oftere fom en af Byens Sognetirker i det P3de Mde 

og 15de Uarbhundrede, fe iiær Brev af lite Juoi 1341, Dipl. Norv. IL 

No, 242, af 1252, Dipl, Norv. II. 9, og af 14 Marté 1280, Dipl. Norv. 

IL. 16. 

%) See berom ovenfor S. 165. 
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de færdig før Baaren 1050 1). Imidlertid maa Byens Tilbart have været 
faa rivende, at Harald heller ikke fandt Det befvemt at bo ber, men befluttede 

at bygge Kongsgaard og Kirfe endnu langer oppe ved Elven, nær væ 
det Sted, hvor St. Olafs Lig forft bavde været jordet af Thorgils 

Hjalmesſon, og paa den felvfamme Sandmel. Her opforte han nu fin 

Maric-Kirfez den var ftor, af Steen, og faa fatt byanet, at Da Erkebi— 

ffop Eyſtein noget over 120 Var fenere fod Ven nedbryde, for at faa 

den flyttet over til Elyeferer, funde man neppe faa Stenene fra binan= 

den *). Imellem Mariefirfen og Elven lod han Kongsgaarden opføre, 

og Denne blev nu Kongernes ſtadige Bolig, naar de opboldt fig i Nidar— 

os. Med den af Magnus paabegyndte, ufuldendte Kongsgaard toges Ver 

en anden Beſtemmelſe. Dens væfentligfte Deel fynes at bave været en 

Steenhall, hvortil alrede Magnus bavde lagt Grunden; denne om— 

dannedes nu til Kirke og indviedes til St. Gregorius, faa at altaa nu 

to Kirfer ftode ved Siden af hinanden i Saurlid, Olafskirken og Gregorius- 

firfen 3). Hvor vidt ogfan disfe overlodes Byen til Sognekirker, eller for det 

1) Der ftaar nemlig, hvad ogfaa allerede ovenfor er bemerket, faavel hos Snorre 

(Gap. 45) fom i Hroffinffinna (Har. Haartraades Saga Cap. 63), at Einar 

Fhambarffelves og hans Søn Eindrides Viig bleve begravede i Olafskirfen ved 

Stden af Kong Magnus Olafslens Leje, Da nu faavet Flate-AUnnalerne, 

fom Tidsregningen for øvrigt (fe nedenfor) godtgjør at Einars Dra 

maa bave fundet Sted om Baaren 1050, er det altfaa klart, at Kirfen 

maa have været færdig allerfeneft i 1050, fiden ogfaa Magnus's og, fom 

man maa formobe, St. Olafs eget Lig vare flyttede did, førend Einar og 

Gindride begroves ver. 

$arald Haardraades Saga Gap. 55, Snorre, Cap. 39. 

Da det her nøje fommer an paa Wtroffene, meddeles Snorres Beretning 

om bet hele Arbejde. ,Magnus k. Ölafssunr let gera Ölafskirkju i kaup- 

angi, i peim stab hafdi nattsett verit lik Olafs konungs: pat var på 
fyrir ofan bæinn. Hann lét par ok reisa konungsgarb; kirkjan vard eigi 

alger åbr konungrinn andadisk; let Haraldr konungr fylla pat er askorti 

Par i gartinum lét hann ok efna at gera sér steinhöll, og vard hon eigi 

fullkomin åbr hann lézk. Haraldr konungr lét reisa af grundvelli Ma- 

riukirkju uppi å melnum, nær pvi er heilagr dömr konungsins lå i jördu 

hinn fyrsta vetr eftir fall hans; Pat var mikit musteri ok gert sterklega 

at liminu, svå at varla fékk brotit på er Eysteinn erkibyskup let ofan 

taka. Heilagr dömr Ölafs konungs var varbveittr i Ölafskirkju metan 

Mariukirkja var i gerd. Haraldr konungr lét hüsa konungsgard ofan frå 

Mariukirkju vid åna par sem nå er; en Par sem hann hafdi låtit höllina 

gera, pa lét hann pat hus vigja til Gregörius-kirkju*. Hermed femmer 

ogfaa egentlig, eller oprindelig, Ferten i Hroffinffinna og Hryagjarityfte, 
men i Udgaven deraf i Fornm. Sögur er den, fom faa ofte, forvanføet ved 
Fejlſtrift eller Udeladelfer. Navnlig er dette Jilfældet med Styffet „ok 

varb hon eigi fullkomin adr hann lézk; Haraldr konungr lét reisa ... 

hvor Ufffriveren har fprunget fra lézk til lét, ubeladende det mellemliggende, 

— 

— 



206 Harald Haardraade. 

førfte fun betragtedes fom kongelige Kapeller, fige8 ingenfteds. Ut i det 

mindſte Olafskirken fenere var Sognekirke, er vift; med Gregoriuskirken er det 

derimod tvivlfomt *), og for det Filfælde, at den fun var at anfee fom 

et Kapell, maa De øvrige til Gaarden børende Bygninger, hvis de nogen- 

finde fuldførtes, efter al Rimelighed have været brugte enten til Hirden felv 

eller til at bufe em Deel af de mange, der ellers plejede at befinvde fig ved 

Hoffet. Den Omftænvighed, at Harald forandrede Magnus's VBeftem- 

melfe med Konqsgaarden i GSaurlid, førend den endnu var færdig, vifer 

at han allerede ftrar efter at bave faaet Olafskirken fuldendt, maaſkee endog 

før, bar beftemt fig til at bygge Marietirfen og Den nye Kongsgaard 

oppe i Sandmelen, hvor der fom vi tidligere have yttret, allerede fynes at have 

ftanet et Trakapel over Olafs Gravjted tillige med en Bygning over Brøn- 

den ').  Mariefirfen maa faaledes være paabegyndt ſtrax før eller umiddelbart 

efter at Olafsfirfen var fommen iftand og Clemenskirken overladt til Sognekirke. 

Saa fænge Mariefirfen var under Bygning, benyttedes Olafskirken efter 

fin førfte Beftemmelfe fom kongelig Kirke, da det udtrykkeligt meldes at 

baade St. Olafå Striin og Magnus den godes Lig opbevaredes Der. 

Men da Mariefirfen, hvis Opforelfe formedelft dens Størrelfe og omhyg— 

gelige Bygningsmaade maa bare medtaget flere Uar, var færdig og indviet, 

maa det antages fom vift at faavel Olafs Skriin, fom Magnus's Liig flyt- 

tedes didhen 2). Det tillægges udtrykkelig, at Maricfirfen doteredes med 

faa at her leſes: ,ådr hann lét reisa Mariukirkju*, bviltet ajør en betydelig 

Forffjel, 

1) Olafskirken nævneg oftere i fenere Diplomer fom Sognekirke, navnlig er dette 
Filfældet i det oven citerede Dipl, af 14 Marts 1280; Gregoriusfirfen om— 

tales vel ogfaa oftere, men Fun i Teftamenter blandt andre Kirker, deels 

Gognefirfer deels ogfaa Klofterz og Hofpitals-Kirker, faa at det ej Fan fees, 

til hvilfen Kategori den hører. Sandiynligft bliver det, at den hørte blandt 

de faafaldte Høgendekirfers Tal. (Om disſe fr ovf. I. 2. S. 634). De Feftamenter, 

hvor ben nævnes, findes i Dipl. Norv. IL. 94. 365, Langes Klofterbiftorie S. 771. 

2) Anden Betydning fan umuligt de oven anførte Ord , Olafs Liig bevaredes i 

Olafstirfen, faa længe Mariefirfen var under Opforelſe“ have. Og den ber 

ſtyrkes af det udtrykfelige Udfagn om at Magnus's Liig laa i Olafskirken, 

da Einar begroves. En enkelt Koder (Hrokfinffinna) har der endog tydeli- 

gere, ved at leſe ,eigi gerd for i gerd* altfaa „medens Mariefirfen endnu ej 

var færdig”. Naar man kun ftadigt har for Dje, at Mariekirkens Paabez 

gyndelſe og Beftemmelfe allerede maa have været befluttet da Olafsfirfen 

blev færdig, ja maaffee før, vil man netop finde den Untydning af noget 

miblertidigt, der ligger i bine Ord, i fin Orden, uden at man behever at 

tage fin Tilflugt til nogen Gisning om at Qlafsførinet allerede var flyttet 

op i Traekapellet, men formedelft Jummelen ved Bygningsarbejderne paa 

Mariekirken midlertidigt flyttedes til Olafskirken. VBeftemmelfen var at bringe 

Olafs Liig fnareft muligt i Mariekirken; men indtil den blev færdig, bevare: 

deg det i Olafskirken, da bet ej længer Eunde forblive i Clemenskirken, fom 

oplodes til Sognekirke. Den hele Tid, det laa i Olafskirken, var altfaa 
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rige Præbender *), og dette giver, fom ovenfor antydet, Unledning til at tro 

at Harald ved en lignende gavmild Dotering til Mariekirken i Oslo har 

fagt Grunden til den Rigdom, hvoraf vi fenere finde denne Kirke i Be— 

fiddelfe 2). 

Men endnu, fom man maa formode, førend Mariekirkerne vare færdige, 

var Harald fommen i aabenbart Fiendffab med Uvalbert. Den Jndflydelfe, 

fom denne opnaaede efter Kejfer Henrik den 3dies Dev, førft under Kej- 

ferinde Agnes's Regjering, fiden efter at Erkebiſtop Anno af Køln havde 

faaet den umyndige Kong Henrif den 4de i fin Magt 3), men havde ane 

feet fig nødfaget til at antage fin Modftander Adalbert til Medformynder, 

maatte forefomme Harald betænfelig, hvorhos vet ogſaa maa tages i Ve 

tragtning, at den i Aaret 1062 afdøde farifte Hertug Bernhards Søn og 

Efterfolger Ordulf, St Olafs Sviqerføn, allerede lenge havde ligget og 

fremdeles faa i heftig Fejde med Adalbert 4). Den tilfyneladende Enigbed 

mellem Avdalbert og Anno varede, fom bekjendt, iffe længe, og deres 

Uenigbed vifte fig ogfaa Deri, at da der efter Pave Nifolaus den 2dens Død 

(4061) af to forffjellige Partier var udvalgt tvende Paver, Honorius II 

og Alexander II, erflærede Anno fig for biin, medens Dderimod Keſſerin— 

den, faa vel fom Udalbert, tog Dennes Parti *). Heraf maatte Det 

pære en naturlig Følge, at alle Adalberts Venner, bvoriblandt Kong Sven 

i Danmark, erklærede fig for Alerander, medens derimod hans Ficnder, 

navnlig Hertug Ordulf og Kong Harald, erflærede fig for Honorius. 

Under disfe Omtændigbeder er Det let at forftaa, hvorledes Harald maa- 

ffee endnu mere end forben føgte at undgaa at have noget med Adalbert 

at beſtille, eller at lade fine Biftopper mdvie af ham, men dDerimod fendte 

fun faa længe Mariekirken flod under Bygning. Da Olaf Kyrre fiden havde 

bygget Ghriftfirfen, flyttedes, fom det udtrykfeligt heder, Olafs Liig did. 

1) Jagrffinna Gap. 189, jvfr. Flatøbogen (Fornm. Sögur VI, 267 Note 3); 

Mortinffinna har her en Lafune, 

2) Den var, fom befjendt, en af de rigefte Kirfer i Norge, og Kollegiattirke, 

dens Provft eller Konventforftander var fra 1314 Rigets Kantfler. 

3) Dette føede, fom befjendt, ved Pintfetid 1062, fr Lambert af Hersfeld ved 

dette Aar. 

4) Se herom ifær Mag. Adam, III. 42, 43, 44, 48. 

5) Honoriug IL, forhen Gadalous, Biffop af Parma, blev førft udvalgt, fom 

bet heder af Kong Henrik felv, det vil fige hans Moder, Kejferinden, og den 

ftørfte Deel af den romerføe Gejftlighed paa et Møde i Baſel; omtrent paa 

famme Sid derimod fif Hildebrand, fiden befjendt fom Gregor VIL, Anshelm 

af Milano, Biffop af Lucca, udvalgt paa et andet Mode; han kaldte fig 

Alexander II, og blev, fandfynligviis ifær ved Hildebrands mægtige Under- 

ftøttelfe, anfeet for den vette Pave. Anno havde i Forftningen felv hjulpet 

til at affætte Honorius, fom dog ftedfe beholdt et Parti for fig. (Lambert 

af Hersfeld, Perg, VIL 167, 168). Se Pfifter, Geſch. der Teutſchen IL. 205. 
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dem enten lige til Nom eller til Frankrige, for at modtage Indrielfen. 

En af disſe var Aasgaut, bvilfen Harald fynes at bave beftemt til at 

rejfe om i Viken, og, naar ban var i No, at forrette Fjenefte ved Mas 

riefivfen i Oslo; I de gamle Bifperæktfer opføreg ban nemlig fom den forſte 

Biftop i Oslo 1). Men da Aasqaut vendte tilbage fra Mom, hvor ban 

havde modtaget Vielfen, og, fom man maa formede, lagde Vejen over 

Tydſkland, lod Adalbert, der nu havde Magt not dertil, bam gribe, og 

flop bam itte føs, forend ban bavde fvoret ham Troſkabs-Eed; derefter 

ffjenfede han ban Gaver og fod bam rejfe videre). Harald blev viftnok 

overmaade opbragt herover, maaffee ban og fendte Aasgaut bort, fom- tide 

figere Bernhard, Dog nævnes herom intet, og var Det end Filfældet, faa ev 

Det dog vilt, at Aasgaut, ligeſom Bernbard, var fommen tilbage efter Hare 

alds Dod 3). Hvor fort Fiendikavet var, fom berftede mellem Harald 

og Adalbert, ſees bedt af Den bremiite Gejitlige Magijter Adams over— 

drevne og aabenbart ufandfærdige Skildringer af Haralds Ondffab og 

flette Færd. Han fynes ret at have bebaget fig i at afmale Harald med 

mørfe Farver. Harald”, figer ban, ,overgif alle rafende Tyranner i Grum- 

bed. Mange Kirfer har han forftyrret, mange Cbriftne ere af bam blevne 
henrettede. (Den, fom itte vidfte nojere Befted, ſkulde heraf næften funne 

tro, at Harald var en Hedning). Han var en magtig og fejrfæl Mand, 

dDer tidligere i Græfenfand og Skythiens Eane havde fæmpet mangen Kamp 

mod Barbarerne, og Da han fom hjem, bvilede ban aldrig fra Krig, han 

var Nordens Lyn, alle de danfte Øers Svobe. Han berjede alle de ven- 

difte Kviter, han underfaftede fin Orkneerne, ban udjtrakte fit blotige Her- 

redømme lige til Island *). Men ffjont han berffede over mange Natio— 

ner, var ban Dog formedelft fin Graadigbed og Grumbed forhadt af alle. 

Han betjente fig endog af Froddomskunfter, i det ban i fin Forblindelfe 

ej betæntkte, at hans bellige Brovder, der fed Martvrdøden for Cbriſten— 

dommen, og hvis Fortjenefter noffom bevifes ved de Mirakler, der Dage 

figen føee ved hans Hvilefted i Throndhjem, netop bavde føgt at udrydde 

1) Se Norſt Vidsfrift, V. 41, 43. 

2) Maa. Adam, III. 70, IV. 33, Schol. 69. 

3) Han omtales nemlig af Mag. Adam, fom endnu levende, IV. 33. 

%) Dette fidfte er ikke bogftavetig fandt, da Harald aldrig egentlig underlagde fig 

Island, om han end maaffee ved at fmigre Jölændingerne har forføgt derpaas 

hvorledes bet bor forftaaes, vil nedenfor blive vilt. Med Orinøernes 

undertvingelfe bar det for faa vidt fin Rigtighed, fom Thorfinn Jarl 

ſandſynligviis hyldede Harald, og Harald felv fenere, tfær ved fin Ankomſt til 

Oerne 1066, ovførte fig fom Landffabets Herre. Ut Harald derhos paa et 

eller flere af fine mange Herjetog til Danmark, hvoraf fun de færrefte ſar— 

føilt omtales i Sugaerne, har hjemføgt Vendland, ligefom Magnus forhen, 

er meget fandfynligt. 
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aft faadant Ubeſen i fit Rige. Men uagtet Hiin af Gud forladte Synder faa 

disfe Mirakler, fod ban fig deraf ikke i mindfte Maade anfegte, ja endog de 

Gaver og Skatte, fom andæytige Froende havde fljenket til hans Broders 

Grav, rev han til fig med graadig Haand, og uddeelte dem blandt fine 

Krigere 1)“. Vi bave feet, hvor uftaanfomt Mag. Adam bedømte Olaf 

Tryggvbesſon, hvilfen han ogfaa beftyldte for at benytte fig af Troldmænd, 

uagtet Olaf dog, fom vi vide, forfulgte dem til det yderſte *). End mindre 

funne vi da undres over, at han bagvaffer Harald, der var i aabenbart 

Fiendftab med Adalbert, ifær da hans Hjemmelsmand vel i mange Styk— 

fer her, fom ellers, var Kong Sven i Danmark, og de bremifte Gejjtlige 

desuden ftadigt ærgrede fig over det Jndpas, de engelfte Gejjtlige fik i 

Norge, faa at endog en af Adams Sdoliafter uvraaber: ,vi funne rigtig 

nof fige at vore have forrettet Urbejdet, men Gnglænderne førtrængt dem" 3). 

Hvad den foregivne Piyndring af St. Olafs Helligdom angaar, Da maa 

Dog nok nogen Sandhed ligge til Grund derfor, om end Sagen er bety 

Deligt overdreven, fiden Mag. Adam, Ver maatte vide nøje Befted om 

Adalberts kirkelige Foretagender, fortæller at denne fendte et Geſandtſkab 

til Harald med et Advarſelsbreb, hvor han deels paatalte hiin Forgri— 

beffe paa Gaverne til St. Olafs Helligdom, der ej maatte anvendes til 

Lagmands Brug, deels klagede over at Harald havde ladet fine Biftop- 

per ordinere i England og Franfvige imod af lovlig Ret og med Forbi- 
gaaelfe af han felv, den enefte, af hvem Indvielfen ifølge Pavens egen 

udtryffefige Anordning burde forrettes. Harald behøvede visfelig mange 

Penge faa vel til fine beftandige Krige med Danmark, fom til fine Byg- 
- ningsarbejder; fin egen, fra Græfentand bjembragte Skat vilde ban, fom 

man feer *), efter Delingen med Magnus nødig angride; at han anvendte 

det Finansmiddef at flaa daarlig Mynt, er allerede omtalt 5), vg uſand— 
fonligt ev det derfor itfe, at han ogſaa har greet til den anden Udvej, at 

fætte fig i Befiddelfe af en Deel af de Gaver, der efterhaanden vare ope 

dyngede ved St. Olaf Skriin. Han havde faa meget bedre Paaftud der- 

til, fom ban funde fige at Opforelfen af ven ftore, toftbare Mariekirke 
ffede til St. Olafs Hæver, og at ban Derfor var berettiget til at Ddælke 

fit Udfæg ved de til St. Olafs Skriin indføomne Gaver. Lejligheden var 

der, Da Skrinet flyttedes fra Olafskirken til Mariefirfen. Adalberts Ge- 

1) Mag. Adam, IL. 16. 

2) Se ovenfor I, 2. S. 292, 

3) Schol. 142 til Mag. Udam, IV. 33. 

4) Han havde den nemlig endnu faa godt fom ubeffaaren med til England 

1066, fe Schol. 84 til Mag. Adam, HIL. 51. 

5) Ge ovenfor S. 183. 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. J. I. 14 
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fandtffab og Brev havde ingen anden Virkning paa Harald, end at op» 

værfe bans Brede og bringe ham til at udtale med tydelige Ord, bvor 

idet ban brød fig om Grøediftoppen og hans Formaninger. , Jeg veed ikke", 

fagde han, , hvem anden Der er vet Erkebiſkop og Herffer her i Morge, end 

jeg felt, Kong Harald Siqurdsføn”; ban bad Gefandterne haanligt at pakke 

fig bort, og gjorde, fortælles der, endnu meget andet, bvoraf man kunde 

fpaa at Hovmod gaar for Fad. Adalbert klagede til Pave Alexander. 

Denne udfærdigede ſtrax et Brev, faa lydende: „Alexander o. f. v. fender 

Harald, Nordmændene8 Konge, fin Hilfen og apoftolifte Velfignelfe. Da 

I endnu eve ferffe i Troen, og paa en vis Maade halte i den firfelige 

Difeiplin, bør det og, hvem hele Kirfens Styrelfe ev betroet, hyppigere 

at bjemføge eder med guddommelige Paamindelfer. Men da vden fange og 

møjfommelige Bej hindrer os felv fra at gjøre dette, faa viid at vi bave 

overfadt alt dette ganffe til vor Vifar, Adalbert, Erkebiſktop i Hamburg. 

Men denne ærværdige Erkebiſkop, vor Legat, har flaget i fine Breve til 

og, at Biffopperne i eder8 Provins enten flet iffe ere indviede, eller paa 

en ffjendig Maave ere indviede I England eller Frankrige for Penge, tvertie 

mod de Privilegier, der fra Rom ere givne ham og hans Kirke. Jeg 

paaminder eder Derfor ifølge Apoftlerne Peters og Pauls Fuldmagt, at 

I og eders Biſkopper vife bemeldte ærværdige Erkebiſkop, vor Vikar og 

Wdfører af vore Forretninger, den famme Underdanighed og Wrbodigbed, 

fom I føylde det apoftolifte Sæve felv" 1). Hvad Harald fvareve bertil, 

fige8 ingenfteds, men man fan være forvisfet om at han, fom under fit 

fange Opbold blandt Græferne, i den Alder, da hans Chriſtendomskund— 

ſkab jult ftulde befæftes, ej fan have været oplært til nogen Herngivenbed 

for Paven å Nom, og fom desuden nu, efter hvad der ovenfor er viift, 

neppe engang erfjendte Aferander for vetmæsfig Pave, ej bred fig det 

vingefte om bans Paamindelſer. Avalbert felv bvirvledes nu ogſaa, lige 

indtil Haralds Dev, faaledes ind i Hof-Intriger og Dagens Politik, at 

ban iffe funde beftjeftige fig fonderligt med firfelige Unliggender, og Derfor 

heller ifte fan have foretaget yderligere Skridt mod Harald, der altfaa fit 

frie Hænder. Det lykkedes faaledes itfe den bremifte Erkeſtol at haande 

bæve fit Supremati over Norge, faa fænge Harald fad paa Tronen. 

1) Brevet meddeles fuldftændigt, fandfynligviis efter Affkrift i det bremiffe Ar: 

div, i Sdol. 70 til Mag. Adam, I. 16, hvor Indholdet Forteligt omtales. 

Brevet nævner bog intet om den foregivne Udplyndring af St. Olafs Stat, 

maaſtee fordi et faadant Filgreb fra Haralds Side dog nogenledes kunde 

beſmykkes. J hvilfet War Brevet er udftedt, lader fig vanfkeligt beftemme. 

Man har fun de fem Aar fra 1061, da Uterander valgtes, til 1066, ba Har: 

ald faldt, at vælge imellem.  Cnarere fÉulde man henføre det til den fildi- 

gere, end til den tidligere Deel af denne Periode, 
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Paa Island derimod fynes Adalberts Beftræbelfer, i det mindfte for 

en Tid, at have havt bedre Fremgang, faaledes fom det allerede ovenfor 

forelpbigt er antydet. Vi have oyfaa tidligere omtalt flere af de Bi- 

feopper, fom fra Tid til anden beføgte Island og oppoldt fig der, førend 

det fik fafte indenlandſte Biftopper. Bernhard den bogvife opholdt fig der 

i fem Aar (1016—1021); ſiden novnes en Olaf Grontændingebiftop, om 

hvem for Reſten intet vidDes, men fom vel maa være den forſte Biſkop, 

Der beftemtes til Grønland 2). Hans Ophold paa Fsland (ſand— 

fynligviis omkring 1022) maa alene betragtes fom midlertidigt, medens 

ban væntede paa Lejlighed til Grønland, figefom Urnald fenere. Efter 

ham nævnes Kol, der var paa Island faa Aar (omfring 1025—1028); 

han boede, i det mindjfte en Stund, hos den bekjendte Hall i Haufavdal, Ure 

frodes Fofterfader og Hjemmelsmand i mange vigtige hiſtoriſke Materier; 

ban var den førfte Biftop, der begroves ved Sfaalholt*). Efter Kol 

nævnes Den oftere omtalte Rodulf, Edward Gonfesfors Frænde, der fom 

til Norge fra Mordmandie med Olaf den hellige, og opholdt fig paa Is— 

fand i 19 War, (1030—1049); han ffal have boet deels paa Bøi Borge 

arfjorden — hvor han endog føal have indrettet et Klofter 3), der dog 

ej fan have været af lang Varighed — deels paa Lund. - Novdulf endte, 

fom vi have feet, fine Dage fom Abbed i Abingdon i England 1052. 

1) Olaf Grønlændingebiffop omtales mellem Bernhard og Kol i den Fortegnelfe 

over Biffopper paa Island, der meddeles i Sfardsaabogens Jillæg til Landn., 

Isl. Sögur I. 331. Han omtales bhverfen af Ure frode eller andenfteds. 

Men da Bernhard, efter hvad der ovenfor er antaget, fandfynligviis allerede 

forlod Island 1021, og Kol neppe fom førend ved 1025, er det ej ufandfyn- 

ligt, at Notitfen Éan være rigtig. Det er ovenfor (S. 186) antydet, at Kol 

maaffee fan være Éommen til Fsland med Thorarin Nevjulfsføn, da denne 

rejfte derhen i Kong Olafs ACrende, for at aabne Underhandlinger med Is— 

fændingerne, Muligt at ogfaa Oluf paa lignende Maade fulgte med Thorarin 

allerede da han i 1018 føulde bringe Rorek til Grønland, men i dets Sted 

Fom til Island. 

Se Ure frode, Gap. 8, Villægget til Landn. og Hungrvafa Gap. 3, hvis 

Afvigelfer fra hine ovenfor ere omtalte. Om Hall i Haufadal, fr ovenfor 

I. 2. S. 347, hvoraf det fees, at han var fød 996. Da han nu ifølge Ure 

frode Gap. 9 fatte Bo i Haufadal 30 Aar gammel, altfaa 1026, fan Kol 

itfe før denne Tid være Fommen til ham, men det falder netop rimeligt, at 

Kol opholdt fig paa Landet i de følgende 3 eller 4 Aar til 1030, da Rodulf 

rimeligviis ved Efterretningen om hans Død er fommen. Det heder i Vi 

gaglumsſaga Gap. 28, at VBigaglum, der dede 3 Aar efter at Chriſtendom— 

men fom til Jsland (1003) ffulde være bleven biffoppet d. e. ÉFonfirmeret 

af Biffop Kol, men dette fan neppe forholde fig rigtigt. 

3) Dette figes fun i Jillægget til Landn., famt i denne felv J. 16, hvor det 

heder at han efterlod 3 Munke i Bø. 

2 
— 

14 * 
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NRodulf ſynes, ſtjont Englonder, at Dave ftaaet i venffabelig Fore 

bindelfe med den bremifte Erkeſtoh!), og Ddet var maaftee efter 

hans Opfordring, da han forlod Landet, at Jslændingerne faa vel 

fom Grønlændingerne ſendte Gefandter til Adalbert, for at bede ham 

om at fende Dem Prefter. Adalbert fendte Da Den allerede i (ængere Tid 

Dos ham fig opholdende og af ban meget yndede Joubannes, irſk af Fodfel 

og alleredei Irland eller Sfotland mdviet til Biffop, en enfoldig og gudfryge 

tig Mand, fom han faldes*). Ved famme Lejlighed affendte han ogſaa 

en anden Biftop, der ligeſom ban hed Adalbert, men det figes ikke ude 

tryffeligt, bvorben; nogle have antaget at det var til Grønland 5). Fon 

opholdt fig paa Island fun fire Aar (1049—1053), og maa ligefedes antages 

at have virfet ivrigt i Adalbert Interesfe, bvort han vel ogfaa underftøttedes 

af den før omtalte Bernhard Den Sarer, der, fom vi have feet, efter at 

bave fvoret Adalbert Froftabsed og lagt fig ud med Kong Harald, fom 

til Island omfring 1051, og opholdt fig der 19—20 Aar *). Bern— 

hard holdt fig meeft paa Nordfanten af Landet, da det beder, at ban deels 

boede paa Giljaa i Batnadal (bvor Thorvald Vidfarle og Biftop Frede- 

rik, Den førte Biffop, Der beføgte Fåland, ogſaa en Tid havde boet), deels 

paa Steinftad i Stagafjorden 5); ban indviede mange Jing, fom Kirker, 

Kloffer, Broer og Brønde, ved bvilfe der fiden, fom der paaftaaes, fral 

1) Se ovenfor S. 186, 

2) Om ham, af Ure frode Gap. 8 Faldet Fon ivffe, fe ovenfor, jvfr. Mag. 

Adam, II. 70, jvfr. IT. 20—50. Det fan her for ftørre Iydeligheds Skyld 

mertes, at Mag. Adam felv (IV. 10) falder ,Hibernia* Gtoternes Land, 

der nu Éaldes Irland, ligefom ogfaa den bekjendte Ghronift Marianus Scotus 

var en FJrlænder, 

3) Mag. Udam, NL. 70. Det er fandfynligviis heraf, man har faaet ud, at 

Adalbert fendtes til Grønland; der figes nemlig at han fendte Thorolf til 

Orknoerne, famt „did“ (illuc) faa vel Jon irffe fom Adalbert. Da nu Jon 

irffe fendtes til Island, Fan illue ej gaa paa Orfneøerne, men Éun i Almin- 

delighed betegne Norden eller maaffee nærmere „Havets Der” (IL. 24), 

hvilke ogfaa nævnes i Schol. 142, fom Egne, hvortil Bifperne Meinhard og 

Ulbert, viftnof den famme Adalbert, bleve fendte. Og da der nu faa vel 

i II. 23, fom HIL 70 tales om Gefandtffaber fra Jsland, Grønland og 

Orkno for at udbede fig Lærere, har man vel antaget, at ligefom Thorolf 

fendtes til Orkno og Jon til Island, maa Adalbert være fendt til Grønland. 

Det er neppe paa anden Uutoritet, at Mesfenius (Scondia ill. I. 86) og 

efter ham Gtaphorft (I. 410) antager at Udalberr eller Uldert fendtes til 
Grønland. 

4) Se ovf. S. 186. 

%) Se Hungrvaka Gap. 3, Jillægget til Candnaama af Skardsaa-Bogen, jvfr. 

tandnaama III. 7 Om Thorvald Vidfarle fe ovenfor I. 2. S. 279, 280. 

F 



Isleif Gisfursføn Biſkop paa Island. 213 

have ſkeet Mirakler, der bebiſte hans Hellighed. Men imidlertid var, ſom 

man feer, Onſket om at have en indfed Biſkop blevet levende blandt Is— 

fændingerne. Ut baade Fon og Bernhard herved bleve tagne paa Naad 

med, figes ej udtryffeligt, men maa antages fom givet, og Det er fandfyn- 

figviis ogfaa for enftor Deelat tilffrive dem, at Valget faldt paa JIsleif, 

Gisfur bvites Søn. Meget bidrog vel ogſaa Dertil Isleifs hoje Byrd, 

den Omftændighed, at hans Fader Gisfur var den blandt Islands Høvdin- 

ger, hvem man fornemmelig maa tillægge YEren for Chriſtendommens Jude 

førelfe i Landet 2), og ven almindelige Kjærlighed og Ugtelfe, han nød for 

fin Godgjorenhed, rene Vandel og ualmindelige Dannelfe: hans Fader 

havde nemlig endnu i hans Drengealder rejft til Tydſkland med ham, og 

fat ham i Klofterffolen i Hervorden i Sarland- eller Veſtfalen, hvorfra 

han ej vendte tilbage, førend han bavde modtaget fuldftændig Prefte-Lær- 

dom og Jndvielfe 2). Men da han Dog vel neppe var den enefte blandt 

Islands daværende Høvdingsfønner, fom havde modtaget en faadan Dan- 

neffe, tør man vel for en ftor Deel tilffrive hans Egenſkab fom ſaxiſk 

Gejjtlig, at Jon og Bernhard, for faa vidt fom de udøvede nogen Indfly— 

delfe paa Valget, fedede dette paa ham. Hidtil var Dog Isleif endnu fun 
at betragte fom verdslig Høvding, hos hvem den preftelige Jndvielfe var 

en Bifag; han boede paa Staalbolt efter fin Fader Gisfur, og var gift 3). 

Men nu, efter at han allerede havde naaet fit 50de Aar *), blev 

Fortjeneften af at faa Ghriftendommen indført i Landet, fe ovf. I. 2. S. 349 flg. 

Gisfur var, fom det her i Slægttavlen No. 19 er viift, nær beflægtet faavel 

med Olaf Tryggvesfønsé Moder Uaftrid, fom med St. Olafs og Harald 

Haardraades Moder Aafta. 

Hungrvafa Gap, 15 her faar ,hånum (fsleifi) fylgdi Gissurr tan, ok seldi 

hann til læringar abbadisi einni i borg peirri er Herfurda heitir, Dette 
Sted, Herfurda, have de flefte forklaret med Erfurt, ffjønt Erfurt paa hiin 

Gid faldtes Erphesford, og desuden iffe ligger i Sarland, men i Jhåringen, 

ligefom man heller ikke veed noget om at der faa tidligt, fom da Isleif fattes 

til at ftudere, fandtes nogen berømt Skole i Erfurt, end mindre nogen Stifz 

telfe, der foreftodes af en Ubbedisfe. Dette var derimod Tilfeldet i Hervorz 

den, hvor en faadan Gtiftelfe allerede omtales fra Glutningen af 8de Aar: 

hundrede; å Hervorden var der temmelig tidligt en lærd Skole i Forbindelfe 

med Miinfterfirfen, og Hervorden maatte tillige være Nordboerne mere be: 

Fjendt end Erfurt, da det laa lige i Strøget af den fædvanlige Pilegrimsvej 

til Mom. Ge nærmere Herom Mooyer i Weftfålifde Provinsialblåtter I DB. 
4. H., jvfr. Peterfen i Nordiff Iidsfør. for Oldkyndighed I. B. S. 444. 

Nemlig med Dalla, hvis Fader Thorvald var en Søn af Uasgeir i VBidedal, 

og faaledes en Broder af Refna, der egtede Kjartan Olafsføn. 

4) Isleif maa faaledeå være fød omkring 1003, og altfaa maa han vel have 

været Gisfuré pngfte Barn eller et af hans yngfte Børn, fiden Gisfurs 

Datter Vilborg allerede før 999 Eunde være gift med Hjalte Steggesføn. 

— 

— 
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ban, fom det figes, valgt af hele Almuen paa Island til Biffop, og an- 

modet om at drage udenlands. Isleif rejfte efter al Sandfunlighed til: 

fammen med fin Forganger Jobannes, og efter hvad man maa formode 

lige til Bremen. Det var dog hans Henfigt, førft at gjøre faa vel Keje 

feren, fom Paven fin Opvartning; ban begav fig derfor til Kejfer Henrik 

NI i Garland og forærede ham en Fisbjørn fra Gronfand, fom ban i 

den Henfigt bavde medbragt, og fom baade var og anfaaes for en for Sjel- 

dDenbed. — Kejferen qav ham til Gjengjeld Lejde eller Anbefalingsbrev over 

hele fit Nige, lige til Italien, hvor han beføgte Pave Leo IX, og fil af 

pan Brev med tilbage til Adalbert, at denne ſkulde indvie ham Pintfedag, 

bvilfet ogſaa føede, dog ej forend i 1055, va Jsleif, fom Mag. Adam 

fortæller, i nogen Tid opboldt fig hos Adalbert for at fære, bvorledeg han 

paa den meeft befdbringende Maade funde undervife det nys omvendte Folk, og 

nod i denne Tid fore Wresbeviisninger. Ved Ufrejfen medgav Adalbert 

fam Breve til Islændingerne og Grønlændingerne, foruden alt Hvad ban 

bebøvede til at udføre Det biftoppelige Embede, og lovede at ban felv med 

det førte ſtulde komme til Dem, for at Deres Glæde flulde fuldfommes 1). 

1) Hungrvafa Gap. 2. Are frodeg Islendingabof Gap. 9, Mag. Adam III. 70, 

IV. 35. — Der er flere Omftændigheder ved Beretningen om Isleifs Uden- 

landsrejfe og Fndvielfe, der trænge til en nærmere Belysning. Forſt er det 

4 den tilſyneladende Modſigelſe mellem Mag. Adam og Hungrvaka, idet hiin 

itfe omtaler Isleifs Beføg hos Paven, men derimod, fom dit fynes, lader 

ham fomme umiddelbart fra Island til Adalbert, opholde fig hos ham en 

GStund, og derpaa vende tilbage igjen. Heller ikke Ure frode omtaler ud: 

tryffeligt Isleifs Beſog hos Paven, men figer fun — og det urigtigt — 

at eo (hvilfen han ydermere urigtigt Falder den 7de i Stedet for den de) 

var Pave, da Isleif indviedes. Men da Hungrvakas udtryffelige Udfagn, 

at Fsleif beføgte faa vel Kejferen fom Paven, og at denne medgav ham et 

Brev til Adalbert, ev alt for fpecielt og fynes alt for meget grundet paa 

nøjagtige Oplysninger til at man vel Fan betvivie det, maa man forklare 

Mag. Adams Udfagn faaledesg, at denne fun har dvælet ved Isleifs Ophold 

hos Adalbert, uden at finde det nødvendigt at omtale hans under alle Om— 

ftændigheder Fortvarige Beføg hos Pavens; og Ares Udſagn forklares vel 

igjen bedft fom om det mindre nøjagtigt kun nævnte Hovedfagen af hans 

Rejſe — Indvielſen — i Stedet for at nævne Udrejfen felv. Da nu Leo I 

fom ovenfor virft, døde allerede i Upril 1054, og Jsleif neppe bar forladt 

Island om Vintren, Éan hans Udrejfe ikke vel henføres til dette Uar. Der: 

imod Funde ben fnarere henføres til de fidfte Dage af Marté 1053. Hvid 

Isleif da i de førfte Dage af April er Fommen til Bremen, eller maaføee 

til Danmark, har han fandfyntiqviis fluttet fig til Sven Ulfsføn, da denne 

ved Paaffetid dette Aar (IIte April) beføgte Kejferen i Merfeburg; hvo verd 

endog, om bet ej er ved ham, at Sven Ulfsføn har overfendt til Paven den 

Papegeje, hvorom WMibert taler i fin Levnetsbefkrivetfe over Leo IX. I. 3. 

Isleif er vel fommen til Leo førend denne af Nordmannerne blev fangen og 

indeftængt i Benevent, hvilket flede ved St. Hans:FTider famme Aar (Herm. 
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Efter at have tilbragt den folgende Vinter i Norge, begav ban fig hjem 

til Island, hvor ban tog fit Sæve paa fin Fædrenegaard SFaalholt, 

Her oprettede han en Art af Sfole eller Prefte-Seminarium, thi, fom Are 

frode figer, da Høvdinger og gode Mænd faa, at Isleif var meget due- 

figere end de øvrige Gejtlige, der fom til Landet, fendte mange ham fine 

Sønner til Oplærelfe og lode Dem indvie til Preſter. Dog, figes det 

paa et andet Sted, havde Isleif meget at fæmpe med formedelft Folkets 

Ufydigbed, Vantro og Ufædelighed, der endog gik faa vidt, at Lovfigrmanden 

felv var gift med Mover og Datter; nogle gave fig paa Vitingetog eller toge 

fig andre flette Jing til; derhos fom Der andre Biftopper, fom i mange 

Styffer vare meget mildere end ban, bvorfør De bleve vennefæle blandt alle 

De onde Mænd, faa at Adalbert omfider blev nødt til at fende et Brev 

ud til Island, bvori ban forbød alle og enbver at mødtage nogen aan- 

contractus ved d. Å., Pers VIL S. 132); til Adalbert maa han være kommen 

tilbage omtrent ved Midfommerstider, og har da opholdt fig hos ham i eet eller 

to Aar, indtil han modtog Indvielſen. Men om dette føde 1055 eller 1056, 

er GSpørgsmaalet. J FJillægget til Landnamsbogen figes, at den førfte 

Vinter, Jsleif efter fin Tilbagekomſt tilbragte paa FJsland, var der megen 

Dødelighed formedelft den Sult, det med hans Jndvielfe famtidige Uaar havde 

frembragt. Ut Isleif virkelig var paa Island Bintren efter Uaaret, fres af 

bvad der udtrykfeligt fortælles om hans Forflag om Julefaften. (Se nedf. 

S. 220). Da vi nu tillige have feet, at Uaaret indtraf i 1056, bliver alt: 

faa den førfte Vinter derefter 1056—1057. Men nu læfe vi hos Are frode, 

at Isleif iffe vejfte til Island den næfte Vinter efter at han blev indviet, 

men at han tilbragte den i Norge. Dette bliver følgelig VBintren 1055— 

10563 Isleifs Indvielſe falder følgelig ved Pints 1055, og Gfardsaabogens 

udfagn om at Uaaret var famtidigt med hans Indvielſe, bliver fun at anfee 

fom mindre nøjugtigt, eller fom om man derved fun har villet betegne, at 

Uaaret indtraf førend FIsleif endnu var Éommen bjem, Hertil fommer end 

videre, at de forffjellige Haandffrifter af Hungrvafa vakle mellem Tallet 24 

og 25 i Ungivelfen af, hvor mange Bintre den om Gommeren 1080 afdøde 

Isleif var Biffop, øjeniynligt fordi nogle regne de fulde Bintre efter Ind— 

vielfen, hvorved Bintren 1055—1056 bliver den førfte, 1079—1080 den 25de; 

andre derimovd, hvoriblandt Are, Fun de Bintre, han fungerede fom Biſtkop 

paa Jsland,. hvorved 1056—57 bliver den førfte, 1080 den 24de. Heller 

ikke jer det fandinnligt, at Isleif ulde have tilbragt faa lang Tid fom halv: 

tredie War (1053—56) hos Udalbert. Men hvad der ifær fynes at gjøre 

udflaget, er Hungrvafas Udfagn, at den Pintfedag, paa hvilken Isleif ordi— 

neredeg, var fire Nætter før St. Columbe Mesfe. Denne er nemlig den 

9de Juni, og regnes af vore Forfædre at begynde Natten mellem Bde og 

9de, og fjerde Nat før denne er Natten mellem 4de og 5te Juni; FJndviel: 

fesdagen bliver faaledes den 4de Juni, og paa denne Dag fader juft Pint- 

febagen 1055, medens derimod Pintfedag 1056 falder paa 26de Mai, 13 

Natter tidligere, og fom derhos er St. Auguſtin af Canterburys Dag, efter 

bvilfen den i faa JFald vilde være bleven benævnt. Man tør vel faaleded 

antage for vift, at Isleif indviedes 4de Juni 1055, 



216 Harald Haardraade. 

delig Fjenefte af dem, og fagde at de deeld vare banfatte, deels havde 
begivet fig til Landet uden hans Filladelfe. Disfe Buftopper vare ſand— 

fynligvits en vis Henrif, der oppholdt fig paa Island to Aar efter Berne 

hard eller famtidigt med ham, og fem andre, der, fom det figes, udgave 

fig for at være Biftopper, af hvilke to efter Navnene at dømme vare 

tydføe, de tre derimod udtryfkeligt figes at have været avmenifte, bvilfet 

ogfaa deres Mavne betræfter: fandfynligviis have de fundet Bejen til Is— 

fand over Græfenland, Rusland og Norge). Om Bernhard, Der tile 

bragte mange Aar paa Øen famtidigt med Isleif, fan man neppe tro, at 

ogfaa han var bam til Hinder: fnarere maa man formode, at han med 

bans Samtykke virfede fom Hjelpebiftop for Nordlandet. Isleif beflædte 

med Wre fit Biftops-Embede indtil fin Død, Ste Juli 1080. Fra 

hang Iid og lige til vore Dage har Island havt fafte Biftopper. 

Ogfaa over Orfnøerne, Norges Sfatland, føgte Adalbert at virker 

liggjøre Det firkfelige Supremati, fom ved tidligere Pavebuller var bjemlet 

den hamburg = bremifte Erkeſtol. Men paa Orknøerne var Chriſtendom— 

men indført ved irff - føotffe Misfionærer (Paper) ældre end det norføe 

Herredømme, og den irffe eller føotffe Kirkes Fordringer maatte her fom 

me i Strid faavel med den engelffes, fom med den bremiftes.  IFfær 

gjorde Erøebiftoppen af Yor Paaftand paa Overbøjpeden over Skotland 

med de nærliggende Her, bvoriblandt ogſaa Orknoerne udtryffeligt nævnes. 

Dette Supremati maatte være Thorfinn Jarl, hvis Magt, fom vi neden= 

for ville fee, netop truedes fra Northumberland, lige fan modvuydeligt, fom 

det bremiffe maatte være for Harald i Norge. Maar vi nu læfe bos 

Mag. Adam af Bremen, at Orfnsingerne fendte Bud til Udalbert for 

at*udbede fig Lærere af bam *), og vi tillige af vore egne Sagaer erfare, 

at Shorfinn Jarl i de førfte Aar af Haralds Regjeringerid, eller omkring 1048, 

1049 elfer 1050 3), gjorde en Nejfe til Rom, for at faa Avfolution af Paven, 

paa bvilfen Nejfe ban beføgte faa vel Kong Sven i Aalborg, fom Kejfer 
Henrik i Sarland, og efter fin Hjemfomft (od bygge en Chriſtkirke og op- 

1) Se Islendingabok Gap. 8, Hungrvafa Gap. 3. Henrik maa faaledes have 

opholdt fig paa Island mellem 1071 og 1073, hvis han ellers ikke var fame 

tidig med Bernhard, De fem fidft omtalte Biffopper vare Urnulf og God— 

føalf, hvié Navn vidne om deres tydffe Herkomft; Peter, Ubraham og Ste: 

fan, hvié Navne, fornemmelig Abrahams, virkelig ſynes at vife at Are 

frodes Benævnelfe ,ermskir* betegner „armeniſte“ eller i det mindfte monor 

fofitifte fra Orienten. 

?) Dette ftaar baade i I. 23 og NL 70, og næften med famme Ord: inter 

quos (aquilonis populos) extremi venerant Islani, Gronlani et Orchadum 
legati, petentes ut prædicatores illuc dirigeret, quod et fecit. 

3) Se herom ftrar nedenfor S. 218. 
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rette en Biftopsftol ved fin Reſidens Birgsaa paa Roſss: faa ligger den 

Glutning temmelig nær, at Thorfinn felv bar været Den, Der overbragte 

Adalbert fine Underfaatters Onføer. Denne Slutning bliver til Vished, 

naar vi hermed fammenholde, hvad Maq. Adam paa et andet Sted for: 

tælfer, nemlig at Adalbert, uagtet Orknoerne forben ftode under Englands 

eller Skotlands VBiffopper, Dog ,paa Pavens Bud” indviede en vis Thor— 

olf, om bvis Herfomft og Fædreneland forreften intet videS, til Biſkop 

i biint felvfamme Birgsaa, hvor Thorfinn havde ftiftet Bifpeftolen ').  FTlor- 

olf blev, fom det lader, fenere hen fortrengt af en Rovdulf, der var indviet 

of Erkebiſkoppen i York ?); der er ellers al Sandſynligbed for, at ban er 

den famme Thorolf, der nævnes fom Aasgauts nærmefte Efterfølger i 

Oslo 3). Men bverfen Thorolf eller Rodulf regnes i Biffopsfortegnel- 

ferne eller af den fenere orknøiffe Gejitligbed blandt Biffoppernes Tal *). 

Deres Jndvielfe til Orknoernes Biſkopsſtol maa derfor have været betrag- 

tet fom mangelagtig. Aarſagen hertil er maaffee ifær den, at Den orkn— 

øiffe Kirke fenere betragtedes fom en Deel af den norſke, og derfor hver- 

fen erfjendte den bremifte eller den yorkſke Erkebiſkops Hajbed, hvortil og- 

faa fom, at den førfte Biſkop paa Orfnø, der betragtedes fom retmæs- 

figt indviet, levede faa længe, at Oprettelfen af en uafbængig norſk Erke— 

ftol indtraf under hans Embedstid 5). 

17. Haralds Forhold til Sfatlandene og Jsland. 

Ut Harald, der med faadan Strenghed og Beftemtbed havbdede Kro— 
nens Nettigheder lige overfor De mægtige i Landet og Den bremifte Erkebi— 

1) Mag. Adam IV. 34, jvfr. IL. 70. Paa førftnævnte Sted figes der, at 

Thorolf indviedes in civitatem Blasconam, bvilfet, fammenholdt med Orkn. 

Saga S. 84, tydelig vifer fig at være en enten ved falſt Lydopfatning eller 

Ufftriverfejl opftaaet Forbdrejelfe af ,Birgsanam* d. e. Birgså eller Stadr i 

Birgisherabi, bet nuværende Birsa paa Nordveftfanten af Roſss, hvor der 

endnu findes Ruiner af den gamle Kirfe eller Thorfinns Griftfirfe. Ut 

han virfelig havde til Henfigt' at oprette en faft Biffopsftol her, ſees endog 

af Benævnelfen „Chriſtkirken“, der iffe anvendes uden om de biffoppelige 

Kathedralfirfer. 

2) Se Hherom Stubbs Acta Pontif. Eborac. hos Jwysden, S. 1709. J de 

bartholinffe Annaler hos Langebef, Ser. rer. Dan. I. 338, henføres Rodulfs 

Indvielſe, uvift med hvad Hjemmel, til 1085. En tidligere faafaldet Biſtop 

af Orfnø var Henrif, Kong Knut den mægtiges Kapellan og Sfatmefter, 

der fiden blev Biffop i Lund, og der brak fig ihjel (Mag. Udam. IV. 8). 

3) Se Norff Sidsffrift V. 33, 44. 

4) Dette fees faa vel af Bifperaffen i Norſt Tidsſtrift V. 42, 41, fom af Orkn. 

Saga S. 136, Annalerne ved 1168, og ifær af Indſtriften paa Slypladen i 

Biffop VBiljams Grav, hvor han kaldes primus episcopus. 

5) Maaſtee ogfaa den Omftændighed, at Ortnø førft paa Viljams Iid fik fin 

egen Nationalhelgen i St. Magnus, og at Bifpeftolen da flyttedes til Kirfevaag. 
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ſkop, heller itte undlod at gjøre fit Herredømme over Skatlandene gjels 

Dende, er bvad man af ham maatte vænte.  Hvilfen Nefpeft han indgød 

den ellers faa berffefyge Thorfinn Jarl, fres bedft deraf, at Venne, ſaa— 

fnart ban erfoor Kong Magnus's Død, fendte Mænd til Kong Harald 

med det Budffab, at ban ønffede at være bans Ven; og da Harald dere 

til gav et venligt Svar, ſtrax fejlede affted med to Dyvefesfer og over 

120 Mand, forat gjøre Harald fin Opvartning. Han traf bam paa Hør- 

defand, bvor ban juft opholdt fig, fandt en venlig Modtagelfe, og fit ved 

Afrejfen qode Gaver 1). Det ftaar ikke udtryffeligt, at Thorfinn tiljøor Harald 

Troſkabs-Ed, men det fynes at ligget Sagens Natur, og Derhos at befræftes 

af Mag. Adams før omtalte Udfagn, at Harald underkaſtede fig Orfnøerne, faa 

vel fom af de fenere Begivenbeder. Torfinn vilde dog vel neppe have fundet 

det faa nødvendigt at føge Haralds Venſkab, hvis han iffe havde anfeet det 

raadeligft at fiffre fig fra den Kant, for deſto mere ubebindret at være rede 

til at møde et Uvejr, Der truede hans og hans Frænde Kong Macbeths 

Magt fra Den af Macbeth fældede Kong Duncans Søn Moælfolm, der 
havde taget fin Jilflugt til fine Lensbefiddelfer å Cumberland, og havde 
en mægtig Beftytter i fin Frænde, den før omtalte Siqurd Jarl af Hun- 

tingdon, Sven Ulfsføns Syftendebarn, Der ogſaa blev Jarl i Nort- 

humberland, og faaledes var rede til, ved forfte Lejlighed at gjøre et Ind— 

fald i Skotland, hvad der vogfan faa Aar Derefter ffede. Da FIhorfinn 

Jarl forlod Norge, drog han ej tilbage til Orkno, men tiltraadte Den 

nys omtalte Rejfe til Rom, paa bvilfen han efter Sagaens udtrykkelige Ber 

retning beføgte Kong Sven i Danmarf og Kejfer Henri i Sarland, og 

fandfynligviis ogfaa bavde en Sammenkomſt med Erkebiſkop Adalbert, for 

at aftale det nødvendige om Oprettelfen af en faſt Biffopsftol paa Orknø. 

Hans Beſog hos Sven faa ſtrax efter at ban havde byldet Kong Har- 

1) Dette kunde ikke føre før 1049, efterfom Thorfinn neppe før ved VBintrens 

Begyndelfe 1047 fit Bud om Magnus ben godes Død, derpaa fendte Bud til 

Harald, og oppebiede hans Svar, faa at han, om han firar efter var rejft 

ub, maatte have tiltraadt Rejfen ved Vintertide. Der er endog al Sand- 

fynlighed for, at han ikke tiltraadte Rejſen førend i 1048 eller 1049, og at 

han var i Rom ved Paaffetid 1050, da Paven juft holdt en Synovde (Herm. 

Contr.), fiden bet heder at han traf Paven og fit Abfolution af hams thi da 

Klemens I. var død i Oktober 1047, og hans Eftermand Damafus II Fun 

var Pave i 22 Dage (fra 17 Juli til 8 Auguft 1048), fynes bet, fom om 

den Pave, Thorfinn traf, maa have været Leo IX, der førft tiltraadte Pa: 

vedømmet i 1049; hertil Fommer, at Marianus GSrotus for Uaret 1050 ud— 

tryftelig har de merkelige Ord: „Skotlands Konge Macbeth uddeelte Penge 

til de Fattige i Rom ved at udftrø dem" (seminando). Dette tyder paa at 

Macbeth felv var i Rom, og i faa Fald er intet rimeligere end at han og 

hans Frænde famt Ullierede Thorfinn vare der tilfammen; og hvis Macbeth 

fendte Pengene ved en anden, er heller intet rimeligere end at Thorfinn var 

Overbringeren. 
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ald fan derfor neppe have baft nogen anden Henfigt end Den, at erhverve 
hans Anbefaling til Erfebiftoppen og Kejferen. Denne fit han viftnot 

ogfaa, fiden det fortælles at Sven indbød ham til fig i Aalborg og gjorde 

et berligt Gjeftebud for ham. Ogſaa Kejferen vifte ham megen Opmerk— 

fombed, fljenfede ham ſtore Gaver, og flaffede ham, fom det hevder, mange 

Hefte til hans Nejfe fyvdefter. Paven, fandfynligviis Lev den de, gav 

bam, fom der fortælles, Abfolution for alle hans Synder, og har vel og— 

faa bifaldt hans Anføgning om Oprettelfen af en falt Biftopsftol paa 

Orknoerne. Da han fom bjem til fir Rige, aflagde ban, ifølge Sagaens 

Fortælling, al Hærfærd, men lagde meeft Bind paa Landets Styrelfe og 

Lovgivningen, oprettede Biftopsftolen ved fin fædvanlige Nefidens, Birgsaa 

i Birgishered paa Veftfanten af Øen, og opførte ber den prægtige Krift- 

tirfe 1). Fuldt faa volig, fom Sagaen fynes at antage hans ſidſte Leve- 

tid for at have været, var Den dog ej, fom vi i det følgende ville fee. 

Om Færøerne tie vore Oldftrifter næften ganſke for disfe Tiders 

Vedfommende. Vi erfare fun, at Leif Asfursføn, Der bavde faaet den 

hele Øgruppe til Len af Magnus den gode, døde i en høj Ulder, faa vel 

fom hans Evigermoder Thora, endnu under Magnus's Megjering; 

at hans Huftru Thora Siqmundsdatter overlevede ham, og opholdt fig 

pos Sønnen Sigmund Leifsfon, der boede paa Suderø efter fin Fader, 

og var en meget anfeet Mand *). Det fandfynligfte ev derfor, at Sig- 

mund, bar fanet Foreninger efter fin Fader, og at ban igjen er efterfulgt 

af fin Søn Hafgrim 3). Men faa meget ev vift, at Færøerne fiden Thrond 

i Gøtas Død aldrig forføgte paa at losrive fig fra Norge. Hvorledes 

Oernes firfelige Unliggender paa denne Tid forvaltedes, navnes ingenfteda. 

Egen Biſkop fil de førft fenere, og der er ftørft Sandfynlighed for, at de 

imidlertid ftundom beføgtes af den Lydbiffop, hbis Hverv det var at be- 

rejfe Gulathingslagen. 

Hvad Syderøerne angaar, Da er Det allerede ovenfor omtalt at 

Thorfinn Jarl havde underkuftet fig dem, og at Kalf Arnesſon i det mind— 

fte til en Iid, var hans Statholder der. Det er for Neften, fom Vet ner 

denfor føal vifes, iffe ufandfynligt, at bans Herredømme over disfe Øer, 

ifær de fydligere Hvoriblandt Man, roffedes ved den før omtalte fordrevne 

ftotffe Kongeføn Malkolms Broder Donald Bane, der, fom det fortælles, 

da Macbeth — folgelig ogfaa Torfinn — fit Overhaand i Skotland, 

1) Se Orfnøinga Saga GS. 84 86. 

2) Færeyingafaga, fidfte Gapitel. 

3) Ut Forleningen med, eller ben Fongelige Sysfel paa Færøerne holdt fig paa 

en Maade arvelig eller gik fra Mand til Mand i Leifs AFt, fynes ogfaa at 

funne fluttes deraf at Færepingafaga nævner Medlemmer af denne, der paa 

dens Affatteljestid vare Sysfelmænd paa Færverne, 
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flygtede til Øerne, og da vel nærmeft til Man, der faa lige overfor Cum» 

berland, hans Broders Befiddelfe, og hvor vi i den fenere Tid af Kong 

Haralds Negjering finde en egen Konge *). 
Ligeſom Olaf den bellige, faaledes føgte ogſaa Harald at vinde Is— 

Iændingerne, Han gjorde alt, hvad der ftod i bans Magt, for at ere 

bverve deres Hengivenhed, og paa alle Maader at Drage Dem til fig. Ej 

alene fmigrede han dem enfeltvii8, gav dem fore Gaver, og vifte Dem mer 

gen Udmerfelfe, naar de beføgte ham, bvoriblandt endog Isleifs egen 

Søn Gisfur 2), opbøjede endog flere, f. Er. Ulf Ufpafsføn, til ſtor Magt 

og Bærdighbed; men da der 1056 indtraf faa ftort et Uaar, at man, fom 

det heder, fpilte alt hvad Fanden funde fæjfte fig paa, og mange døde af 

Sult 3), fendte Harald fire Skibe, ladede med Mad, til Island, med den 

Forftrift, at Stippundet ej ſkulde ſelges dyrere end et Hundrede i Vaad— 

maaf effer omtrent 3 Merker Sølv. Derhos fendte ban endnu en Klokke 

til den Kirke, hvortil Olaf den bellige havde fendt Tommeret og den ene 

Kloffe, og fom blev opført paa Thingvolden *). Derfor, figes der og— 

faa, har ingen Høvding været faa yndet paa Island, fom han. At det 

1) Se nedenfor, hvor der handles om Haralds Tog til England. 

3) Se Morkinſkinna fol. 17 a. Her figes det at Harald føal have ytret om 

Gisfur, at man kunde gjøre tre Slags Mænd af ham, Vifingehevding, Konge, 

og Biffop, og at han i enhver af disfe tre Stillinger vilde være udmerket; 

dog vilde han fun komme til at indtage den fidfte, og heri indlægge fig mer 

gen Berømmelfe. Ogfaa i Hungrvaka Cap. 5 ftaar der, at Harald føal have 

fagt at Gisfur var ſtikket til at bære hvilket fom helft , Tignar”-Navn. 

2) Se Villægget til Candnaama af Gtardsaa-Bogen. Der fortælles her, at 

Isleif foreflog og fit vedtaget paa Ulthinget, at der i 3 Uar ſtulde faftes 

hver 12te Dag Juul, „thi faaledes bar man fig ad i Hervorden i Garland, 

da han gikt i Stole der”,  Hidtil, figes der, havde der været faa megen 

Sne at man maatte gaa til Althinget (altfaa Midfommers), men firar ef: 

ter at Loftet var aflagt, forbedredes Vejret, og Sommeren blev god, og Vin: 

tren berefter faa mild, at der ej fom Thele i Jorden. 

4) Harald Haardraades Saga Gap. 54, Snorre Gap. 36. Det er Flatebogen, fom 

iftebetfor et Hundrede i Vaadmaal nævner 3 Mart Sølv; dette flaar nogen- 

tunde til, thi da 6 Alten regnedeg = 1 Dre, blev et Hundrede (120 Aten) == 

20 Ører; 3 ME, er 24 Ører, Denne Priis ev imidlertid, fammenlignet med de 

nuværende, faa overhaands ftor, at man næften ſtulde formode at en Fejl 

her har indfneget fig.  Prifen for et Skippund Bygmeel overftiger nemlig 

for nærværende Tid ikke 11 Spdlr. Nu var maaffee hine Tiders Skippund 

noget førre end vore, be indbefattede nemlig 346 Pd., medens et Skippund 

nu indeholder 820; Forſtjellen er imidlertid itfe faa fror, at den, om end 

Dyrtiden tages i Betragtning, ſtulde Funne gjøre en Priis af 20 til 24 

Golvfpecier for et Pund Bygmeel i en Jidsalder, da man ellers fil faa godt 

fom bet tidobbelte af hvad der nu faaes for een og famme Pengefum, paa 

nogen Maade rimelig. 
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virfelig var Harald Henfigt bermed, at tilvende fig Herredømmet over 

Island, ev indiyfende faa vel af bvad man forreften fjender til bans Her- 

ftelyft, fom af den Lighed, hans Fremgangsmaade havde med St. Olafs, 
hvis Beftræbelfer for at blive Jslands Herre ej vare nogen Hemmelighed. 

Noget Saadant fremgaar tillige af Mag. Adams ovenfor gjengivne Ud— 

fagn, at Harald udſtrakte fit Rige lige til Island, thi vel er Dette i fig 

felt en Ufandhed eller Overdrivelfe, men enfelte Rygter maa dog bave 

ligget til Grund derfor, Der I Det mindfte vidnede om et ſardeles venfka- 

befigt Forhold mellem Harald og FJslændingerne. I Sagaerne tilftrives 

dog den Opmerffombed, Harald vifte Jélændingerne, førnemmelig den Om- 

ftændighed, at Fslændingerne forevigede hans Vedrifter i Kva», fom de 
digtede til hans og hans Sønners Mre. Vel fan og dette have bidra- 

act noget Dertil, Da Harald baade var forfængelig, og dertil felv en 

fortvinlig Skald: men ban var Dog altfor flu og ſtatsklog, til at man 

fan antage, at ingen anden Bevæggrund end Denne føulde have bragt ham 

til at efterligne, hvad St. Olaf gjorde for at bringe Landets Hovdinger 

til at erfjende hans Højhed. Sagaerne tilføje felv, at mange af bans 

Bedrifter ej eve nedffrevne, og man fan Derfor nok antage, at ogfaa hans 

Beftvæbelfer for at underfafte fig Island itfe nøjagtigt ere blevne opteg— 

nede, faa meget mere fom dette Jidsrum overhoved er fattigt paa Opteg- 

nelſer om Begivenbeder paa Island. For en Deel bar dog Dette ogſaa 
fin Grund deri, at Tidsrummet felv var fattigt paa VBegivenbevder, 

i det mindſte i Sammenligning med det foregaaende, fort for og efter 

Chriſtendommens Indførelfe. Thi det var virkelig, fom om Folket nu trængte 

til Hvile efter De forrige Tiders Fummel og Uro, fom om de mægtige 

Etter, efter at bave udtømt deres Kræfter i indbyrdes Kamp nu 

følte fig udmattede, og fom om der, under den nu grundigt befæftede 

Chriſtendoms Indvirkning, ovenpaa De forrige Fiders Vildhed og over- 

fpændte Kraft-Ytring indtraadte en forholdsvis ſtille vg fredelig Periode 2), 

der ej havde merkelige Begivenheder at opvife, men fom iffe des mindre 

maa anfees for at have været Islands lytfeligfte Tid. Denne Tids Her- 
fighed har Mag. Adam af Bremen ftildret, maaftee i noget vel glimrende 

arver, men Dog faaledes, at man ikke et Hjeblik fan tvivle om GStildrin- 

gens Sandhed i det Væfentlige, eller om at ban ber bar fulgt vel under- 

rettede Mænds, maaſkee endog indfødte Islændingers VBeretninger *). 

„Islandingerne“, figer han, ,føre et veent Liv, i Genfoldighed, Da de ikke 

eftertragte mere end Naturen giver, faa at de funne fige gladeligen med 

1) Se herom ogfaa ovenfor I, 2. S. 455, 861. 

2) Mag. Adam IV. 35. 
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Apoftefen: naar vi have Føde og Klæder, ſkulle vi dermed lade os nøje 1). 

Ii deres Bjerge ere dem I Stedet for Byer, og deres Kilder for Nydelſer *). 

Dette Folt fader jeg i Sandbed Ivffaligt, da ingen misunder dets Fat- 

tigdom, og aller lykſaligſt deri, at de nu alle have antaget Chriſtendommen. 

Der er meget at berømme i deres Sæder, fjær deres Kjærligbed, der be 

virfer, at alt hos dem er fælles, faa vel for Fremmede fom for Ind— 

fødte. Deres Biftop lyde de fom en Konge: paa bans Bint vogter det 

Dele Folk; Hvad han beftemmer efter Guds Vilje, efter Striften, eller efe 

ter andre Folks Sædvaner, Det anfee de fom en Lov“ 3). Her ev det 

ifær merfeligt, hvad Mag. Adam vtrer om Biffoppens — pan hans Tid 

endnu Isleifs — fore Magt og UAnfeelfe. Ut det virkelig i det Veſent— 

fige forholder fig faaledes, Derpaa faar man ej alene en Beſtyrkelſe i 

Hvad der af Jslændingerne fel fortælles om deres førfte Biftopper, fore 

nemmelig om Isleifs Søn og Cfterfølger Gisfur, om hvem der vtres at 

han med Nette funde kaldes baade Konge og Biſkop over Landet, faa 

fænge han fevede, og bvem det lykkedes at faa indført Fiende- Yvdel- 

fen, endnu førend man i Norge havde vovet et faadant Forføg; men 

det maa tildels endog anfeeg fom en naturlig Følge af den Wre— 

frygt, hvormed man i Norge og paa Jsland endnu betvagtede den faa 

kaldte ,Fign" eller fyrftelige Værdighed, hvilken ogfan Biftopperne efter de 

Tiders Begreber befad 4). 

Dog, om Ver end i Denne forhoidsviis volige Iid, der Funde faldes 

Biffopsvældets Tid, og fom vedvarede indtil de frygtelige politijte Storme, 

der gif forud for og medførte Den islandføe Uafhængigheds Opbør, fore- 

faldt (idet, fom var værd at optegne >), faa ofrede derimod Jslændingerne 

1) Pauli Lfte Brev til Jimoth. 6—8. Ut Mag. Adam her har taget Munden 

noget vel fuld, fremgaar ved Sammenligning med Hungrvakas nys anførte 

Btringer om de VBanffeligheder, hvormed Isleif havde at fæmpe. 

2) Bed Kilderne, der træde i Stedet for andre Nydelfer (pro deliciis), forftaaes 

— vel de varme Kilder, der brugtes til Bad. 

3) En Scholiaſt, maaffee Adam felv (Sdol. 150) tilføjer her: Hos dem er in⸗ 

gen anden Konge end Loven alene; „et peccare nefas, aut pretium mori“ 

(et Gitat efter Horats, Overnes 4de Bog, carm. 24. v. 24). Der tilføjes 

og I Sdol. 151: ,Civitas ibi maxima Scaldholz*, hvor faaledes Skaalholt 

for førfte Gang nævnes fom VBiffopsfæde. 

J Hungrvafa Gap. 2 ftaar der udtrykffeligt i Anledning af Biffop Kold Be- 

gravelfe ved Skaalholt Kirke, at denne var den førfte paa Island, der pry- 

dedes med en ,tiginn* Mands Grefte, 

Man behøver Éun at gjennemgaa de førfte Bøger af Sturlungafaga, ſam⸗ 

menholdt med Annalerne, for at ſee, hvor ſtille det nu i lang Tid var paa 

Island mod forhen. Ikke at der jo endnu ſtundom forefaldt enkelte Fejder, 

ledſagede af Drab og Fredloshedsſtraffe o. a. d, men de var kun faa og 

ubetydelige i Sammenligning med dem, der ryſtede Island i det 10de Aar: 

4 
— 

5 
— 
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faa meget mere deres Tid og Evner paa at famle og opbevare Beretnins 

gerne om de forrige Tiders brogede Begivenhbeder, og om de Jildragelfer, 

der havde ſkeet og fremdeles frede i Movderlandet Morge. Fra denne Tid 

af var det at Felændingerne, jo mindre de felv grebe ind i Hifto- 

tien og faa at fige gjørde Hiftorie, Defto ivrigere Lagde Bind paa at førive 

Hiltorie, det vil fige at famle, ordne og opbevare de faa vel i Landet felv 

fom i Norge berffende og efterbaanden opftaaende biftorifte Sagn, at for- 

evige Dem i Kvad, og tillige at bevare de ældre Skaldes vigtigfte Urbej- 

ber. Det fynes næften fom om Nordmænvene nu, felv alt for ivrigt ope 

tagne med at ordne Deres firfelige, politiffe og fortale Anliggender, og 

fenere hen med indenfandføe Krige og beftige Partijtridigheder, til at funne 

beffjeftige fig med Begivenbedernes Foregivelfe i Sang og Skrift, fra Harald 

Haardraades Tid af ved en ftilriende Overeenskomſt overlode alt faadant til 

Islendingerne, der fra Deres afſides O roligere funde betragte Begivenhederne 

og opfatte Dem fra et mere upartift Standpunkt, end det i Norge felv var 

muligt. Thi efter Haralds Tid optræder ikke fænger nogen norſk Sfald. 

Alle de fongelige Hofitalde, hvis Vers anføres til Bekræftelfe af Saga- 

ernes Udfagn, vare Fslændinger 1), og de norffe Konqefagaer —felv, 

ffjønt øjenfonligt gjengivende Fraditioner, Der allerede ved den mundtlige 

Overfeverelfe i Morge have faaet deres beftemte Form *), ere Dog, fom 

man tydeligt fan fee, aller førft optegnede af Jslændinger. Det var dog 

iffe førend henved et Par Menneftealdre efter Haralds Fivd, at virkelig 

Sagaſkrivning begyndte 3); i hans Dage lagde man endnu fun Vind paa 

Den mundtlige Oterleverelfe, og fær paa GSfaldefunften, der da for- 

- nemmelig funde figes at være i fin Blomftren. Dette er maaftee væfent= 

figt at tilffrive hans egen perfonlige Fndflydelfe; thi han var felv 

en af fin Tids ypperfte Stade, anfaaes for den fyndigfte og fifrefte Ber 

dømmer af alle poetiffe Præftationer, og interesferede fig faa lidenſkabe— 

hundrede, og fom gave Stoffet til de egentlige Familie:-Sagaer. Langſt fy. 

nes de alvorligere AFttefrjder at have holdt fig paa Nordlandet, eller om— 

Éring Gyvjafjorden, hvor Gudmund den mægtiges Søn Eyjulf havde meft at 

fige efter hans Død, og ved fit Overmod opvakte mange Flender mod fig. 

1) De ville blive nærmere omtalte og opregnede længere nede Side 228. 

2) Et merfeligt Vidnesbyrd herom findes endog hos Snorre, Harald Haard- 
raades Saga Gap. 69, hvor han, føjønt Islending, dog øjenfynligt fordi 

han fandt det faaledeg førevet for fig, figer om Fortællingen om Sven 

ulfsſons Tafnemmelighed mod fin Frelfer, Karl i Halland: „dette blev ber 

Fjendt og vide omtalt: bet fom ogfaa nord Hid til Norge". Dette Tillæg 

bar aabenbart været optaget uforandret fra den førfte mundtlige Beretning, 

og ev gaaet fra Haandførift til Haandførift. 

3) Nemlig, fom Snorre udtryfkeligt figer i fin Fortale, over 240 Aar efter I6- 

lands Bebyggelfe (870 4 240 — 1110). 
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figt for Skaldekunſten, at ban, naar det gjaldt at hadre eller belønne en 

Digter, glemte fin fædvanlige Paaboldenhed og Sparfombed, og uddeelte Gaver 

med ødfel Haand, medens han tillige i Omgang med aandfulde Skalde vifte fig 

faa jevn og uttungen, at man endog maa tilftaa, at ban ftundom bortgav alt 

for meget af fin fongelige Vardighed, idet han tillod og deeltog i temme 

fig raa og upasfende Spøg )). Hvor meget FJslændingerne allerede paa 

Haralds Tid lagde Vind paa at famle, ordne og optevare De biltorifke 

Traditioner, ej alene om ældre, men ogfaa om famtidige Begivenheder, og 

hvor ivrigt deres Skalde ej alene felv digtede Kvad, men ogfaa lærte 

udenad faa mange andre, ældre og yngre Kvad, fom de tunde overfomme, 

derom vidne ifær følgende, i Sagaerne meddeelte, og, ſom det fynes, alde- 

les paalidelige Beretninger, om Thorſtein frode og Stuf Skald. 

Sborftein, en ung og raſk, men fattig Jslænding, fom en Sommer 

til Harald og bad om hans Biftand. Kongen fpurgte ham, Hvad han fore 

ftod fig paa: FTborftein fagre at han kunde en Deel Sagaer. Da Kongen 

hørte Dette, fovede ban bam Oppold paa den Betingelfe, at ban føulde 

fortælle Sagaer til Vidsfordriv, naar fom belft han opfordredes dertil. Fhor- 

ftein forpligtede fig Dertil, og Fortalte nu Saga efter Saga den hele Some 

mer og Hoſt, bvorved ban blev faa afboldt af Hirdmændene, at de fljen- 

fede ham Klæder, medens Kongen gav han gode Vaaben. Saaledes feed 

Det hen mod Juul; Da begondte Thorſtein at fee noget nedflagen ud. 

Kongen fpurgte bam om YNWarfagen: ban ſkod Skylden paa Fungfindigbed 

eller flet Lune. „Nej“, fagde Kongen, ,det ev iffe Den rette Uarfag, men 

jeg fan godt gjette Den, vg Det er, at Dit Forraad paa Sagaer nu begyne 

der at flippe; du bar I hele Vinter altid fortalt, naar fom helft du opfordre— 

Deg, og nu finder du Det ubebageligt, at dit Forraad ſkal være udtømt 

netop naar Julen kommer“. „Du bar gjettet rigtigt, Konge" fvarede 

Thorſtein, „eg jeg bar fun ven Saqa tilbage, mea fom jeg ikke tør fortælle 

ber, Da det er Sagaen om Dine egne Bedrifter udenlands”. ,Det er imide 

fertid Den Saga, jeg bar ſtorſt Lvjt til at høre”, fagde Kongen, „og der— 

for ſkal du juft fortælle den i Julen. I de forfte Dage, fom nu ere for 

$Haanden, behøver du ej at fortælle noget, da alle have trablt med Forbe— 

redefferne til Feften, men om Juledagen ſkal du begynde paa Denne Saga, 

og jeg ſkal mage det faaledes, at den holder hele Julen ud, thi i den Tid 

ev der faa megen Drik og Lyltighed, at Folk ikke fidde længe og høre paa 

Fortællingen; faa lange du fortæller, ſkal jeg ifte lade mig merke med, 

om jeg fynes du gjør det godt eller ej”. Det gik efter Kongens Beſtem— 

meffe. Om Juledagen begyndte Thorſtein paa Sagaen, og efter at han 

1) Grempler faa vel herpaa, fom paa Haralds Gavmildhed mod fine Skalde, 

afgiver ifær Sneglu-Halles Hiftorie, hvorom nedenfor. 
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habde fortalt en Stund, Lad Kongen ham holde op for den Dag. Blandt 

FJilbørerne, ſom ej vidfte noget om Kongens og Thorſteins Aftale, var der 

megen Tale om, hvor dumdriftigt det var af Denne Islanding at fortælle 

Kongens Saga i hans eget Paaber, og man undredes over, hvorledes 

Kongen vilde optage det. Nogle fandt at han flilte fig vel derved, andre 

vare mindre tilfreds med bans Fortælling. Thorſtein fortfatte Den De 

følgende Dage; Kongen overholdt ftrengt, at man hørte opmerkſomt til, 

og pasſede Det efter Løfte ſaaledes, at Sagaen var ude juft føm Den egent 

fide Juul var til Ende, eller Frettendedagen. Samme Uften fpurgte Kon— 

gen Thorſtein, om ban ej var nysgjerrig efter at vide, hvad han felv fyntes 

om Sagaen. Nej jeg er væd derfor", fvarede Ihorftein. „Jeg er fun 

væd for Overdrivelfer", fagde Harald, ,09 fan berolige dig med, at jeg 

finder Sagaen meget godt fortalt, og ingenfteds afvigende fra Sandheden; 

men fiig mig nu, af hvem du bar fært den". „Det var”, fagde Thor— 

ftein, , min Sædvrane bjemme paa min Fædreneg, hver Sommer at drage 

til Altbinget, og paa bvert Thing lærte jeg Da et Stykke af Haldor 

GSnorresføn.*. „Ja, naar faa ev”, fagde Harald, „er det intet Under at 

du fan den godt; Dette ſkal nu fomme Dig tilgode, faa at du altid ſkal 

være velfømmen her hos mig, naar du vil". Thorſtein blev nu den øv- 

rige Deel af Bintren hos Kongen, vg da Baaren fom, gav han ham gode 

Barer at drage i Kjøbferd med, faa at ban fra den Tid blev en velhol- 

den Mand. Ut denne Fhorftein havde et faa ftort Saqa-Forraad inde, 

at han funde fortælle Dag efter Dag den Dele Høft og en ftor Deel af 

Vintren, vifer at Sagabearbejvdelfen, om end ikke den ftviftlige, allerede 
paa denne Tid var fommen til ftor Udvifling paa Island; thi en faadan 

Masfe af Saqaer vilde neppe funne erindres eller fortælles paa en tils 

fredsftillende Maade, uden at bver enkelt af dem bavde fanet en beftemt 

afrundet Form. Vi lære beraf ogfaa, hvor ivrigt man var om fig efter at faa 

Stof til Sagaer fra Dem, dDer felv havde været Deeltagere i og Øjevidner 

til Begivenbederne, faaledeg fom i nærværende Fiffælde Halldor Snorresføn, 

og bvorfedes endog mægtige og fornemme Mænd, fom han, ikke anfaa det 

under deres Vardighed at fortelle hvad de havde oplevet. Da Halldor, 

fom det nedenfor vil vifes, efter fin Hjemfomft til Island ftod i et fpendt 

Forhold til Harald, er Vette en Borgen mere for Paalideligheden af 

Thorſteins Beretning. Noget af Denne er vel bibeholdt i den, fom nu 

- findes i Sagaerne, men at den Dog ogfaa desværre har lidt ſtore For- 

vanſkninger af fenere uheldigere Kritifere, er allerede ovenfor viiſt I). 
å 

—— 

ftein Frode, forefommer Éun i et enefte Haandførift. Muligt at Thorftein 
i 1) Harald Haardraades Gaga Gap. 99, Morkinffinna, fol. 12. Navnet, Thor- 

Mund. Det norfte Jolls Hiftorie. J. III. 15 
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Gtuf Stald var en Søn af Thord Kat, der igjen var en Søn af den 

fmuffe Gudrun Ufviversdatter, Bolle Thorleiksſons Huſtru, 1 hendes 

tidligere Gyteffab med bord, Staden Glum Geiresføns Søn '). Han 

havde fanledes godt at flægte paa med Henfyn til Skaldſkab, og var felv 

forftandig og en udmerfet Skald, men han var blind. Han gjorde under 

Haralds Regjering en Nejfe til Norge, og tingede fig Å Koft hos en god 

Bonde paa Oplandene. Under hans Opphold der hendte det fig at Kon 
gen paa en Forbi-Nejfe tog ind der paa Gaarden, og da han ikke vilde 

gjøre noget Bryderi, bad han Bonden fkjøtte fin Dont, fom ellers, og ikke 

gjøre fig nogen Umag med at underholde bam. Bonden gjorde fom Kon- 

gen bad, og Denne, Der bar i godt Lune og gjerne vilde bave nogen More 

ſkab, betragtede imidlertid de Mænd, der vare inde i Stuen. Hans 

Opmerffombed faldt tfær paa Den bøje og velvorne Stuf, der fad paa 

den vdre Kant af Bænten. Han faldte ham til fig, og fpurgte, bvad 

han bed. „Jeg heder Stuf“, fvarede Denne. „Et uvrimeligt Navn“, fage 

de Kongen *); ,men bvad heder Din Fader?" — Min Fader bed Kat" 

fvarede Stuf. „Dette Navn fvarer til det andet”, fagde Kongen, , hvem 

er den Kat?” — „Ja gjet fun, Konge”, fvarede Stuf, og braft i Latter. 

Hvorfor ler du", fpurgte Kongen.  ,Gjet fun”, fvarede Stuf atter. 

„Det ev jujt ille faa let en Say at gjette hvad du fan have bag Oret”, 

fagde Kongen, , men jeg faar prøve; ført gjetter jeg nu, at Du ev en 

Sslænding; dernæft at du lo ved at tænfe paa Svinet, fom min Fader 

fafdtes i Filnavn" 3). Du gjetter vigtigt, Herre”, fvarede Stuf. ,Sæt 

dig fænger ind paa Banken og lad og tales nærmere ved”, fagde Kongen; 

Stuf gjorde faa, og Kongen merkede fnart at han var en meget forſtan⸗ 

dig Mand, og havde. ſtor Fornøjelfe af at ſamtale med ham. Nu 

fom Bonden ind i Stuen og ytrede fin Bekymring for at Kongen maaſkee 

tedede fig. „Nej langtfra”, fagde Kongen, , Din Vintergjeft underbofder mig 

meget godt, og ban ſkal fidde lige overfor mig og drifte med mig i Kveld", 

Dette flede. - Kongen talte endnu mere med GStuf, og fandt faa 

dan Behag i bam, at ban ved Sengetid bad ham følge med i 

det Kammer, hvor han felv flulde fove. Da Kongen var fommen til 

Frode er den, der paaberaabes af Snorre i Olaf Yen helliges Saga Gap. 

97, fe ovf. I. B. S. 471. 

1) Om Glum Geiresføn, Harald Graafelds Skald, fe I. 2. S. 6; om Gudrun, 

f. 1, 2. GS. 337 flag. Da Gudrun var en Syfter af Ufpak Ufviversføn, var 

Stufé Fader Thord Kat følgelig en Fatter af Ulf Stallare, Uſpaks Søn, 

2) ,Stulr* betyder ,,Stub', , Stump". 

3) Nemlig ,syr*, Sigurds, Haralds Faders, Filnavn, fe ovf. I. 2. S. 496, Note. 
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Sengs, fvad Stuf en Flokk 1) for ham; Kongen bad ham derefter Fvæde 

andre Ktvad, og ſaaledes fortfatte nu Stuf til fangt ud paa Natten, idet 

Kongen af lutter Fornøjelfe ved at høre Kvadene ej funde fade i Sovn. 

Endelig fpurgte Kongen bam om ban havde holdt Negning med, bvor 

mange Kvad han havde fvædet. Nej jeg troede at I felv talte efter”, 

foarede Stuf. „Det har jeg ogfaa gjort”, fagde Kongen, ,0g det er i alt 

30 Floffer; men fan du da ingen Draaper?” „Jo“, fvarede Stuf, ,jeg 

fan iffe færre Draaper end Floffer, og Dog er der ogſaa af disfe flere 

tilbage, ſom jeg endnu ikke bar Évædet”. ,Du fan da en overordentlig 

Mænade Kvad”, fagde Kongen; , men hvem vil du Da underholde med dine 

Draaper, fiden du fun bar ladet mig høre Flotferne?" ,Dig felv, Konge”, 

fvarede Stuf, ,naar vi næfte Gang modes“. Hvorfor Da heller end nu”, 

fpurgte Kongen. „Fordi jeg ønffede med Henfyn til min Underholdning, 

fom med alt andet, der vedfømmer mig, at I ffulde fynes bedre Derom, 

jo mere I blev fjendt dermed”, var Stufs Svar. De lagde fig nu til at 

fote, men Morgenen efter, Da Kongen føulde rejfe videre, bad Stuf ham 

at opfylde en Bøn, han vilde gjøre ban. „Hbad er det”, figer Kongen. 

„Ja fov mig det, førend jeg figer Det", ſagde Stuf. „Sligt er juſt ikke 

min Sædvane", fvarede Kongen, , men til Løn for din behagelige Under- 

holdning ſkal jeg vove det”. Henfigten med min Rejfe bid”, fagde da 

Stuf, ,er at bente noget Damnefæ ølter i Viten, og dertil vilde jeg gjer- 

ne udbede mig ederå Brev og Jndfegl”. Kongen lovede bam Det. Da 

ryffede Stuf ud med endnu en Bøn, og fremdeles paa Den Betingelfe at 

Kongen ffulde fige Ja paa Forbaand. „Du er em underlig Mand", fagde 

Kongen, „og ingen har bidtil talt med mig paa Denne Maade, dog ftal 

jeg endnu vove paa at opfylde din Begjæring". „Den er", fagde Stuf, 

„at jeg maa faa Tilladelſe til at digte et Kvad om eder". „Er du nor 

get beflægtet med Skalde“, fpurgte Kongen.  ,Glum Geiresføn var min 

Farfaderd Fader”, fvarede Stuf. ,Digter Du far godt fom han”, fagde 

Kongen, ,da er du god Skald not". Stuf meente, at han ej ftovd tilbage 

for ban, og Kongen fagde: „det er heller iffe urimeligt at du forftaar Dig 

paa at Digte, faa mange Kvad fem du fan, Derfor giver jeg Dig min 

Tilladelſe til at digte om mig“. Vil du endnu opfylde en Bøn, jeg be- 

Der dig om”, fpurgte Stuf. Hvad er Det da”, fpurgte Kongen. Stuf 

vilde atter have Kongens Samtykke forud. „Nej“, fayde Kongen, ydet 

har nu fleet lenge nof, og gaar ikke mere an; fig mig førft din Bøn". 

Stuf fagde at han gjerne vilde hlive Kongens Hirdmand. , Det var vel, 

at jeg ikke forud famtyffede heri”, fagde Kongen, ,tbi dertil maa jeg børe 

mine Hirdmænds Raad; henvend dig til mig desangaaende nord i Nidar- 

1) D. e. Kvad af fortere Udftrækning, fom tidligere viift. 

15 * 
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os“. Derved blev det. Stuf rejfte efter Beftemmelfen oſter til Viken, 

og fif, underftøttet af Kongens Budſkab og Jertejner, uden Hinder den 

Art, ban flulde have. Siden opføgte ban Kongen nord i Throndhjem, 

og blev godt modtagen af han. Han fit nu fin tredie Bøn opfyldt, thi 

med Hirdmændenesg Samtykke blev han optagen i deres Fal, og opholdt 

fig en Stund hos Kongen. Stuf overlevede ham og Digtede efter hans 

Død en faafoldet Arveols-Draape om ham, der faldtes Stufsdraapa eller 

Stufa 1).  Uf den anføres flere Vers i Sagaerne til Betræftelfe paa, 

bvad der fortælles; vi have allerede haft Lejlighed til at paaberaabe en— 

felte af dem, og det ſiges udtryfkeligt at han felv hørte Kong Harald for- 

tælle om de Begivenheder, han befang *). 

Blandt andre Jslændinger, der Vigtede Kvad om Harald, bvilke li 

geledes hyppigt paaberaabeg, vare den oftere omtalte Thjodolf Arnors- 

føn fra Nordlandet, Haralds egenlige Hirvdffald, og hans Broder Bøl- 

verf 3). Thjodolf, der fynes at være fommen til Norge allerede under 

Magnus den gode og at have opholdt fig hos Harald i bele hans Re— 

gjeringstid, — vi finde nemlig Vers anførte af ham faavel om Mag— 

nus's Krig i Danmark, fom om Begivenheder fra ethvert Tidspunkt i 

Haralds Regjeringstid, — var af ringe Herfomft, men en vpperlig Skald, 

og bar i ſtor Yndeft hos Kongen. Hans Hovedfnad om Harald kaldes 

efter fin Inddeling i fer Stevjemaal eller Afdelinger Sexstelja *), og 

Vers af den citere8 byppigt, fordi ban mere end de flefte andre Skalde 

havde været Øjevidne til Begivenhederne. Ogſaa af Bølverts Kvad ei- 

tereg flere Bers. For den fenere Deel af Haralds Negjeringgtid maa 

ogſaa den forben 5) omtalte Stein Herdifesføn eller Hallarftein nævnes; 

han deeltog i Nisaa-Slaget 1062, bviltet ban Derfor beffriver fom Øje- 

vidne, og fevede ogfaa under Haralds Son vg Gjterfølger Olaf Kyrre, 

om hvem han lige faa vel fom om Harald felv Ddigtede Kvad. Den vppere 

lige Arnor Jarlaffald, Thord Kolbeinsfons Son, ev allerede ovenfor nævnt. 

Andre mindre befjendte Skalde, der ligeledes dDigtede Kvad om Harald, 

hvoraf Vers anføres, og fom vi allerede ovenfor fejligbedåviis have om- 

talt, tare Illuge Bryndoleftald, Valgard fra Bold, Fhoravin Stegges- 

ſon. Ogfaa andre Skalde omtales, Der Digtede Kvad om Har- 

ald, men bvi8 Vers iffe viteres.  Ulle vare de FJslændinger, fan at 

Det ev tydeligt nok, at Sfaldefunften fra nu af tilpørte Dem fom en 

fynderlig Jing, 109 udelukfende dyrkedes af dem, ligefom vi ogfan af de 

— Harald Haardraades Saga Gap. 110, Morkinſtinna fol. 17. 

%) Harald Haardraades Saga Gap. 11. 

%) Ut Bolverk var Thjodolfs Broder, ſiges kun i Fagrffinna Gap. 148 og 174. 

%) Se ovf. I, 2. S. 235. 

%) Harald Haardraades Gaga Cap. I. 
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nævnte Skaldes Familieforhold hate feet, at den for en ſtor Deel gif i 

Arv i PEtterne '). 

De flefte af disfe Skulde vare tillige, fom Stuf, Kongens Hird- 
mænd. Dette var ogſaa Filfældet med mange, ja vel endog de flefte af 

de anfeede FIslændinger, Der beføgte Harald, og gjorde ham deres Op- 

vartning. - Og du det er bøjft fandfynligt, at under Haralds fange Re— 

gjering Fleerheden af de islandffe Høvdinger i det mindjte eengang beføgte 

ham og fandt en venlig Movdtagelfe ved hans Hof, fan man vel ogſaa 

antage, at Fleerheden af dem vare hang Hirdmænd *). Men Hirdmandé- 

værdigheden var paa den Tid ingen tom Fitel. Den medførte, fom vi 

afferede tidligere have vilt, et beftemt Ufbængigbeds= eller Bafall-For- 

hold for Hivdmanden til Hirdens Herre, og et Brud paa Denne Troſkabs— 

pligt betragtedeg fom Nivdingsverk 3). Vel ligger det i Sagens Matur, 

at nogen ſtreng Overholdelſe af denne AUfhængigbed iffe funde tænkes i et 

faa fangt bortliggende Land fom Island, men at Harald iffe defto mindre 

gjennem fine Hirdmænd maa bave udevet nogen Indflydelſe paa Islands 

Anliggender, fan ej betvivles. Hertil er det maaſkee ogfaa, at Mag. ADam 

tildels figter med de ovenfor anførte Udtryk 4). 

Om Grønland og dets Forbold til Norge paa Harald Haardraa- 

Des Tid tales Der næften flet ikkte. Vi erfare fun, at Farten DdDerpaa 

fremdeles ftede umiddelbart fra Norge, iffe fra det langt nærmere belig— 

gende Fsland, hvilket vifer, at Dets Forbindelfe maa hare været fterkere 

med biint, end med Dette. Det er ovenfor nævnt, hvorledes Mag. Adam 

af Bremen udtryfkeligt nævner Grønlændingerne blandt de Nordboer, der 

fendte Gefandter til Adalbert for at udbede fig Lærere af ham, og at Avdal- 

bert med Isleif fendte Breve til Grønland, medens det Derimod er uviſt, 

hvor vidt han ogſaa opfydte bin Bøn om at fende Lærere. At Der 

1) Exempel herpaa er ej alene Stuf, AFtling af Glum Geiresføn, men ogfaa 

Urnor, Thord Kolbeinsføns Gøn, ligefom den Omftændighed at Thjodolf og 

Bolverk vare Brødre, ogfaa beftyrkfer det. 

?) Blandt Haralds Hirdbmænd paa Island nævnes faaledes lejlighedsviis Bolle 

Bollesføn, eller Bolle den prude, uagtet der ingenfteds omtales, naar han 

blev Kongen haandgangen. Gandfynligviis var dette ogfaa Jilfældet med 

Brand den gavmilde, om hvis Beføg hos Harald vi nedenfor fomme til at 

tale, Halldor Snorresføn var Hirdmand, ligefaa Sneglu-Halle, fandfynlig- 

viis ogfaa den i Ljosvetninga Saga Gap. 29 omtalte Stegge. 

3) Det er ovenfor (I. 2. S. 686) viift, hvorledes Olaf den hellige, da han føgte 

at underÉafte fig Island og Færoerne, førft og fremft henvendte fig til fine 

Hirdmænd. Endog til Halldor Snorresføn henvendte Harald fig i et Private 

Unliggende, efter at være bleven ueens med ham, fe nedenfor. 

%) Merfeligt er det, at i Ljosvetn. Saga Gap. 29 kalder Harald Haardraade, 

fom det nedenfor nærmere vil fres, islandffe Mænd fine Thegner. 
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imidfertid Fun var liden Forbindelfe mellem Grønland og den bremifte Erfeftol, 

feer man udtrytfeligt af Mag. Adams Stildring af Grønland og Grøn- 

fændingerne paa Denne Tid. „Til denne O“, figer ban, fan man fejle fra 

Norges Kvft i 5 til 7 Dage lige fom til Island, Mennefferne blive der 

af det falte Hav blaagrønne, hvoraf Landets Navn *). De leve paa 

famme Viis fom Jslændingerne, undtagen ut de ere grufommere, og føre 

urolige de Søfarende med vrøverffe Unfald. Ogſaa til dem beder det at 

Chriſtendommen nylig føal være udbredt“ *). Det ſidſte FJillæg er fær 

tefynderligt, efter at Der har været Fale om hine Gefandter fra Grøn- 

land, og Adalberts Brev til dets Indbyggere. 

Om Viinland, eller Kolonien i Nordamerifa, tales der fiden 1008 

intet i vore Sagaer, og det er fun den af os tidligere anførte Beretning 

hos Mag. Adam, Ver angiver at have hørt den af Sven Ulfsføn felv, 

fom fader os flutte, at Landet maaftee endnu paa Denne Tid ftundom 

bar været beføgt *). Men dette maa i fan Fald have været fra Grøn- 

fand. Fra Norge føede det vift aldrig. 

18. Haralds frigerffe Forhold til Danmark. 

Den ftørfte Deel af Haralds Regjeringstid var optagen af hans Krig 

med Sven Ulfsſon i Danmark. Vi have allerede nævnt, at han alde- 

fe8 iffe erfjendte den Overdragelfe af Danmarf til Sven, fom Magnus 

den gode paa fin Dødsfeng havde udtalt. Han betragtede fig felv fom 

Magnus's retmæsfige Crterfølger i Danmarf, og Sven fun fom en 

Ufurpatør, bvilfen ban havde fuldfommen Net til, om muligt, at frode 

fra Tronen. — Derfor bekrigede han ham, vg det med en ftor Udholden- 

bed. Men Krigen fortes ogſaa paa en Maade, fom gjorde det muligt 

at holde fænge ud med Den. Den beftod nemlig alene deri, at Harald 

om Vaaren udbød Leding, fejlede om Sommeren til Danmarf med de 

Folk, der adlode Udbudet, herjede Danmarks Kvjter, og fæmpede med Sten, 

for faa vidt ban modte bam *). Men der blev aldrig gjort noget Vine 

terfelttog, og intet Landffab blev befat eller erobret. Det var visfelig 

Haralds Henfigt, at fætte fig i Befiddelfe af Landet, men dertil fynes 

1) Dette er (fe ovf. I. 2. S. 361) aldeles urigtigt; men maaſtee der har fores 
fyavet Mag. Adam nogle dunkle Beretninger om Eſtimoernes Hudfarve. 

D Maz. Adam IV. 36. 

) Mag. Adam IV. 38, jvfr. ovenfor I. 2. S. 462. 

4) Harald herjede hver Sommer, den ene efter den anden, i Danmark, ftaar 

der udtrytfeligt i Fagrffinna Gap. 183, Snorre Gap, 33, Harald Haard- 

raadeé Saga Cap. 49. 
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hans Stridskræfter ej at have forflaaet, da han ingenftedå fit Medhold 

hos den danffe Befolkning, hvilfen, om den end ikke Holdt fan meget af Sven, 

dog i det mindjfte frygtede Harald, og foreftillede fig ham grummere og 

haardere, end hani Virfeligheden-var '). - Krigen fit derfor fun Udfeende af 

regelmæsfigt gjentagne Vikingetog, anjtilede deels for at vinde Bytte, Deels for 

at tilføje Sven faa megen Skade fom muligt, om Det end ikke lykkedes at forjage 

ham. Hver Binter tilbragte Harald bjemme i Norge. Ledingsfolfet, der hver 

Sommer blev opbudt, fandt fig vel nogenledes erftattet for alt dette Bry- 

Deri ved det erhvervede Bytte, og paa enkelte Undtagelfer nær har vel 

ogfaa det Antal Ledingsftibe, fom fremmedte, være faare lidet, ifær da 

Harald var langt fra at ſtaa fig godt med Bønderne, allermindſt i det 

vel befolkede Throndelagen, hvor Einar Thambarſkelve havbde faa meget 

at ſige 2). Hbad der fynes at viſe, at Harald dog paa en vis Maade 

havde Overtaget over Sven, er den Omftændighed, at denne, faa vidt vi- 

Deg, aldrig gjengjeldte Haralds Herjetog ved lignende Angreb paa Norge 3), 

uagtet han ej fjelden truede dermed og at ban oftere blev flagen. Men fuft 

Fod funde Harald ikke faa i Danmart. 

Ved Siden af denne Krig udenfor Landet havde Harald ogſaa i Norge 

felv, ifær i Forftningen af fin Regjeringstid, at arbejde mod den ovenfor 

ftildrede Oppofition af det mægtige Lendermands-Parti, der var ham faa 

meget farligere, fom Der er temmelig visfe Tegn til, at Sven Ulfsføn itte 

fod denne Lejlighed til at forffe Haralds Magt ubenyttet, men ved hemme— 

fige Udfendinger og alle Stans Lofter føgte, fom Gamle-Knut forben, at pufte 

til Oppofitionen og drage de Misfornsjede ind I fin Interesfe *).  Disfe 

Beftræbelfer, faa vel fom Haralds Modbeſtrabelſer og hans mere end ellers 

fpendte Forhold til de mægtige I Folfet fporer man ifær under to Perioder 

af Haralds Regjering, nemlig de fire eller fem førfte Aar, og De fire eller fem 

fidfte. I Mellemtiden fynes det at have været forboldsaviis frille, Disſe Pe- 

rioder falde tildels fammen med de Tider, hvort han fornemmelig ftod paa 

1) Man foreftillede fig ham vel omtrent faaledes fom Mag. Adam føildrede ham, 

fe ovf. S. 208. 

2) Et Par Gange omtales udtrykfeligt at Harald udbød halv Leding, men det 

var ogfaa, naar han gjorde overordentlige Unftrengelfer.  Stundom tales igjen 

om at han medbragte faa Stridsfrafter, faaledes fom det nedenfor i Forz 

tællingens Lob vil fees. 

3) ven truede oftere med at hjemføge Norge (Snorre Gap. 34), men der blev 

intet af hans ZSrufel. 

4) Man fan flutte det deels deraf, at norføe Magnater, fom Finn Urnesføn og 

Haakon Jvarsfen, virkelig tvede til Sven, deels deraf at Harald felv benyt— 
tede fig af foregivne danffe Ubdfendinger til at preve fine Underfaatters 

Troſkab. Ge herom nedenfor. 
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en fpendt Fod med Erfebiffop Adalbert, og denne derimod var venffabe- 

ligt førbunden med Sven Ulfsføn. Det er ogfaa disfe to Perioder, hvor— 

fra vi have omftændeligere Beretninger  angaaende Haralds Forctagender 

hjemme og ude. Om Mellemtiden fortælles Ver intet, med Undtagelfe 

af flere i politiſt Henfeende uvigtige Henvdelfer, fom enkelte Jslændinger 

opfevede ved Haralds Hof og fom vimeligviis ere at benføre bid. Om Har» 

alds Krigsforetagender fra hele denne Tid vides iffe andet, end Det ovenfor 

anførte, at han bver Sommer var paa Iog til Danmark, foruden et Par 

Oplysninger, fom danffe og andre fremmede Forfattere give. Dette fy- 

nes at vidne om, at hiin Mellemtid, der dog indbefattede hele ti Aar, var 

forboldsviis fattig paa Begivenheder '). 

1) Da Vidsregningen for Begivenhederne under Haralds Regjering af de nyere 

Hiftorieforffere har været forffjelligt angiven, og beller ikke er uden fleve 

Banføeligheder, ville vi her foreløbigt opftille de Hovedpunkter, vi anfee fom 

filtre, og efter hvilke vi faaledes med Henfyn til Jidsangivelferne ville rette 

08, idet vi derhos anføre de Grunde, der have ledet os. Forſt og fremft 

maa bet her merkes, at den aldſte af Sagabearbejdelferne, bvis Text inde- 

holdes i Mortinffinna og Flatøbogen, er for en ſtor Deel aldeles uden Tids— 

regning, da Begivenhederne efter de to eller tre førfte Uar anføres uordent: 

ligt om hinanden, og Beretningerne derom alene Funne benyttes løsrevne fra 

det øvrige, til Udfyldning og Berigtigelfe af de mindre nøjagtige Beretninger 

hos Snorre og i Hrokffinffinna. I disfe derimod, navnligen hos Snorre, er 

Fidsregningen i det hele taget faa rimelig, og faa ftemmende med de Oplysninz 

ger, fifre udenlandføe Kilder give os, at man maa føle fig overteviift om dens 

Paalidelighed, og ej Fan afholde fig fra den Formodning, at den, fom førft op- 

ftillede den, maa have haft Kilder, fom vi nu favne. Til benne Jidsregning 

flutter fig ogfaa de islandſte Unnalers. Det følger faaledes heraf, at det 

er denne Jidsregning, vi ligelebes lægge til Grunden. Kun er det at merke, 

at ogfaa dennes Jidsangivelfer flippe for den oven nævnte Mellemtid, 

Hoved-Udgangspunkterne for denne Jidsregning er Kong Magnus's Død 

i Oftober 1047, og Nisaa-Slaget. Dette fidfte angives hos Snorre (Gap. 

76) at have fundet Sted efter at 15 Vintre vare Henrundne fiden Magnué 

den godes Død, altfaa i Uavet 1062; Fagrffinna Gap. 195 (der ellers ſlut— 

ter fig til Morkinffinna) henfører det til Haralds 16de Megjeringéaar; men 

ba han blev Konge allerede i 1046, bliver faaledes hans 16de Regjeringsaar 

ligeledes 1062. Det famme Aar for Nisaa-Slaget angives og I Unnalerne, 

og følgelig maa dette anfees fom vift. Den førfte Vinter efter Magnus"s Ded 

(1047—48) tilbragte Harald i Throndhjem (Harald Haardraades Saga Gap. 

42). Om Sommeren (1048) gjorde Harald Toget til Gobnarfjord i Jylland, 

medens Halldor Gnorresføn var hjemme paa Island (Snorre Gap. 3l, 

Harald Haardraades Saga Gap. 47, 48, jvfr. Cap. 42).  Vintren derefter 

(1048 —49) tilbragte Harald i Norge, bet figes ikke hvor (Snorre Gap. 

83, Harald Haardraadeé Gaga Gap. 49); men da Oslo i bet bderpaa 

følgende Xar omtales, er det hojſt rimeligt, at han juft hiin Vinter har 

opboldt fig ber, og begyndt By-Anlægget. Sommeren efter (1049) Fom 

Halldor tilbage (Harald Haardraades Saga Gap. 42), og Julen tilbragtes i 

Throndhjem (Gap. 43, 44), Men efter at det i Gap. 49 (hos Snorre Cap. 
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19. Haralds førfte Krigstog mod Danmark. 

Kong Harald tilbragte, fom vi allerede hare nævnt, den førfte Vin— 

ter efter Magnus'$ Død i Nidaros. Samme Vinter havde Sven ladet 

fig tage til Konge, førft paa Jisore-Thing vg fiden paa Viborg Thing, 

33) har været nævnt, at Harald tilbragte Bintren 1043—49 i Norge, heder 

det, at han næfte Baar paany drog i Leding til Danmark og faaledes Sommer 

efter Sommer; i Gap. 50 (Snorre Gap. 34) heder det hgeledes at Kong Sven 

fad frille om Vintrene, men faa ude i Leding om Somrene, og truede at fare 

til Norge; derpaa figes der at Sven om Vintren udaffede Harald til Kamp 

i Elven, hvorefter da Slaget den følgende Sommer beffrives, Ungrebet paa 

Heibaby, Flugten ved Lesø 0. f. v. (Harald Haardraades Saga Cap. 50—53, 
GSnorre Gap, 34, 35).  Morfinffinna (og Flatebogen) nævner endog to Som- 

mere mellem Haralds førfte Tog og det, hvorpaa Flugten ved Lesø forefaldt. 

Her Eunde der altfaa ved førfte Øjefaft være Tvivl om, til hvilfet Uar dette 

Sotog er at henføre. Men da Ytringerne om Haralds og Svens aarlige 

Sotog aabenbart fun ere indffudte fom en almindelig BemerÉning, der gjelder 

den hele Krigstid, og ba Afvigeljen mellem Morfinffinna og Hroffinffinna 

famt GSnorre netop vifer, at man ej var paa bet Rene med Sagen og at de 

meddeelte Beførivelfer over hine Mellemtog fun angive Sommertogenes al: 

minbelige Charakteer, uden at holde fig til noget enkelt, er det utvivljomt, at 

„Vintren“ paa fidfte Sted nøje flutter fig til det famme Udtryf i Gap. 49, 

og at altfaa VBintren 1048—49 hermed er meent; dette bliver og faa meget 

fandfynligere, fom bet er vift, at Harald oppholdt fig Bintren 1049—50 i 

Throndhjem, Hvorhen det maatte være vanffeligt for Sven at faa Bud, me: 

dens han derimod efter al Rimelighed opholdt fig Bintren 1048—49 i Oslo, 

fom nys omtalt, Hiint Søtog henføres berfor retteft til 1049. Hvad der 

end videre beftyrfer dette, er at Mag. Adam (I. 12, 13) omtaler den under 

det her omfpurgte Søtog forefalbne Dvelæggelfe af Slesvig fom famtivdig 

(simul eo tempore) med de oven omhandlede Uroligheder i England og 

navnlig Bjørn Ulfsføns Død i 1049, bhvilfen, fom vi ovenfor have viift, 

her er den Hovedbegivenhed, der beftemmer Ghronologien. Vintren (1049 

—350) tilbragte Harald, fom oven anført, i Fhrondbjem, og lod Einar 

dræbe, Vaaren efter (1050) drog han med Halldor til Oslo, og tog Bejtfler 

i Bien (Harald Haardraades Saga Gap. 44, 45); ligefom det og forftaar 

fig, at han maa have gjort et Tog til Danmark; hvor vidt han derimod mod 

GSlutningen af Sommeren vendte tilbage til Throndhjem, og tilbragte Bintren 

der, fom det fammefteds figes, bliver mere tvivifomt. Til 1050 eller 1051 

henføre Annalerne Einar Thambarffelves Drab, og at dette virkelig fore: 

faldt ved 1050, indlyfer af hvad Snorre derefter anfører, thi førft omtaler 

han Underhandlingerne mellem Finn Arnesføn og Haafon Ivarsfen, der vel 

omtrent funne have medtaget nogle Maaneder (Gap. 46—48), derpaa (Gap. 

53) Kalf Arnesſons Hjemfomft, fremdeles (Gap, 54) hans Ded den paafel: 

gende Sommer, og Finns Rejfe til Danmark (Gap. 55); derefter (Gap. 56) 

Guthorm Ketilsføns VBinterophold hos Kong Margad i Dublin, og endelig 

(Gap. 57) Slaget ved Ungelsey mellem ham og Margad ben paafelgende 

Sommer. Da nu dette Slag, fom ovenfor (S. I71) vift, frede 1052, og 

Guthormé VBinterophoid i Dublin faaledes bliver 1051, maa følgelig Kalfs 

Drab henføres til Sommeren 1051, og hans Hjemkomſt til Uaret forud, 
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hvor Thorkil Gøfa gav ham Kongenavn. Enthuſiasmen og Glæden over 

den gjenvundne Uafbængigbed var da meget ſtor i Danmarf, og man trorde 

enten at Harald flet itfe vilde fomme til Danmark, eller at det, om ban 

fom, vilde være en fet Sag at jage ham bort. Ii om Vintren,  før- 

end der endnu funde tænfes paa Udruftninger, var Spot over Harald og 

Nordmændene det almindelige Løfen i Danmart. Ullermeeft udmertede fig 

heri Thorkil Gøfas Døtre, der blandt andre Spotterier ogfaa flare An— 

fere af Ojft, og fagde at de vare fterfe nok til at holde de Skibe, hvor- 

fandfynligviis Høften; da det heder at Harald efter Einars Død forlod 

Throndhjem, hvor Folfeftemningen var ham ugunftig, og, fom det fynes, ikke 

det Uar vendte tilbage, maa hans Mejfe fættes i Forbindelfe med et af de 

fædvanlige Fog til Danmark; den foregik derfor ved Sommerens Begyndelfe, 

og til den Tid i Aaret 1050 maa altfaa Einars Drab henføreg. Hvad der 

her ved forfte Djefaft Funde væte Betænkeligheder, er den Omftændighed at 

Snorre i Gap. 49—52 indføyder den hele Beretning om Haafon Jvaréføns 

Giftermaal og Flugt til Danmarf m. m. Men dette henhører aabenbart, 

Hvilfet ogfaa udtrykkeligt figes i Morkinffinna, til en langt fenere Tid, nem— 

lig efter Nisaa-Slaget, og er Éun enten reent ud ved en Fejltagelfe indſkudt 

ber, eller for at omtale Begivenhederne paa eet Sted, Thi her optræder 

Ragnhild, Magnus den godes Datter, og Aasmund, Svend Broderføn, fom 

vorne; men da Magnus felv var fød 1024, og Ragnhild faaledes neppe Fan 

være fød tidligere end 1040, fnarere noget fenere, fom 1042, var hun ej 

voren førend omkring 1058, og da det udtrykkeligt heder at Sven havde op: 

foftret Xasmund, og denne faaletes var et Barn, da han efter fin Fader 

Bjørns Ded Fom til Sven, fan heller iffe han have været voren og en vælr 

dig Kriger, fom han beffrives, førend efter 1060. Det er ogfaa paafaldende, 

at Orm Garl, der endnu i Gap. 49 omtales fom levende, i Gap. 52 nævnes 

fom død. Mere herom nedenfor, hvor Haafon Ivarsſons Begivenheder om- 

handles, og hvor det tillige vil blive viift, at Snorre her faar langt tilbage 

for Morfinffinna i Paalidelighed. Man maa aabenbart i ÅHronologiff Hen- 

feende flaa en Streg over Gap, 49—52, (Harald Haardraades Saga Cap. 

67, 68) og betragte Gap. 53 (Harald Haardraades Saga Gap. 69) fom om 

det fulgte umiddelbart efter Gap. 48 (Harald Haardraades Gaga Gap. 65). 

Herefter følger nu den oven omtalte lange Periode, fra bvilfen ingen ber 

ftemte Optegnelfer haves ; endelig, (ho8 Gnorre Cap. 60, Harald Haardraa- 

bes Saga Gap. 71), nævneg et Tog, Harald foretog ind i Limfjorden Aaret 

før Nisaa-Slaget, altfaa 1061. I dette Gap. omtales ogfaa Unlægget af 

Oslo, men, fom vi allerede ovenfor have viift, uden nogen beftemt Tidsan— 

givelfe; bet enefte, man med Henfyn til Fiden Ean flutte fig til af Udtryk⸗ 

kene, er at Oslos Anlæg ſtede før hiin lange Mellemtid, thi efter at det er 

fagt, at han anlagde Oslo, og fad der ofte m. m., heder det: „det var en 

Sommer at Harald fejlede affted” o. f. v. (nemlig til Jylland og Limfjor: 

ben); altfaa er det klart not at denne Sommer var en ganføe anden og 

fenere, end ben ba Oslo blev anlagt. Nisaa:Slaget med dets Forberedelfer 

omtales Gap. 61—69 (Harald Haardraades Saga Gap. 76—84). To Vintre 

efter, altfaa 1064 mod Vaaren eller førft i Sommeren fluttedes Freden med 

Danmark og Norge ifølge det udtrykkelige Udfagn hos Snorre Gap. 76, 

Harald Haardraades Saga Cap. 91 famt Annalerne, Morfinffinna og 



Haralds Krig med Danmark. 235 

med Harald vilde forføge paa at vinde Danmark 1). Ogfaa i Norge la- 

der det til, at man ikke for det forfte gjorde Megning paa Krig, thi da 

Vintren leed og Vaaren begyndte, gjorde Handelsmændene  tidligt Deres 

Skibe rede til at Drage i Kjøbferd, da der nemlig, fom det heder, i den ſid— 

fte Tid fun havde været liden eller ingen Skibsfart fra Norge, formes 

delft den Ufred, der havde herffet mellem Morge og Panmarf. Og da 

Harald om VBaaren inerfeve, at bang Stalbroder og Hirdmand Halldor 

GSnorresføn fed af Hjemvee, gav han ham ej alene Jilladelfe til at drage 

til Island, men føjenfede ham ogfaa, ved at høre at han intet ejede uden 

fine Klæder, et heelt Stil og Ladning. Der var imidlertid faa mange 

Skibe, der ſkulde afgan i Forhold til Antallet af de Nejfende, at Haldor 

iffe funde faa nogen Bemanding paa fit Skib, og allerede tænkte paa at 

fade det blive tilbage, da Kongen bjalp bam af hans Forlegenbed ved at 

fade et Mode fammenfalde, paa hvilket ban felv med en højft betænfelig 

Mine forfyndte, at Der var fommet Efterretning om at Kong Sven 

havde angrebet Viken, Hvorfor han herved nedlagde Forbud mod at noget 

fom belt Skib frulde forfade Landet, førend ban havde udtaget deraf hvad 

Mandſkab og Proviant han behøvede; fra Dette Forbud ſkulde alene Hall- 

dør Snorresføns Knarr være undtagen. Følgen beraf var, at Halldor 

blev formelig overfoben af Folk, der onſkede at indſkibe fig hos bam, faa 

at ban næften fit en ftørre Befætning, end han behøvede Da UAftalen 

var fluttet, fod han Kongen det vide, og Denne fammenfaldte nu et nyt 

Møde, hvor han meldte, at Gjfterretningen om Svens Angreb paa Bifen 

havde viijt fig ugrundet, og at det ftod enhver frit for at affejle, naar og 

bvorhen han fandt for godt. Desuagtet udførev Harald denne felvfamme 

Vaar Leding, for at befrige Sven, og det ikke af nogle faa Fylker, men 

balv Almenning af det hete Nige. Han maa altfan have været temmelig 

vis paa, at fpille Mefter i de nordiffe Farvande, vg at funne hindre 

Sven fra at tilføje Norges Handel nogen Skade *). 

Blatøbogen henføre derimod Fredsflutningen til Bdie Uar derefter, altfaa 

Vaaren 1065; da det dog overalt angives, at Haralds fidfte Fejde med 

Haakon Jvarsføn og Sveriges Konge foregit Vintren efter Fredsflutningen, 

ligefom bet udtrykfeligt figes af Snorre Gap. 76, Harald Haardraades Saga 

Gap. 91, at Harald efter Freden endnu i tre Halvaar, altfaa andet Halv: 

aar 1064 og hele 1065, var i Fejde med Oplændingerne, hvorhos Annalerne 

henføre Haralds Fejde med Haafon og Gteenkil til 1064, maa man vel og: 

faa her nærmeft holde fig til Snorres Jidsregning, hvorvel Sagen ev tem— 

melig tvivlfom, Vintren 1065—66 tilbragte Harald i alle Fald i Vifen 

(Snorre Gap. 82), og Toget til England, paa hvilket han faldt, tiltraadte 

han ej førend i Auguſt 1066, fom det nedenfor ſkal vifes. 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 48, Snorre Gap. 32, Fagrffinna Gap. 182. 

?) Harald Haardraades Soga Gap. 42. Her findes forreften den fore Feil, 
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Haralds Tog gjaldt fornemmelig Jvlland. Han lagde ind i Godnar- 
fjorden eller Randersfjorden 1). Thorkil Gøfas Gaard var ikke langt derfra, 

og det var at vænte at Harald vilde lade ham undgjelde fordi han havde 

givet Sven Kongenavn, og fordi hans overmovdige Døtre havde fpottet 

Nordmændene. Selv var ban ej tilitede, og havde fandfynligviis begivet 

fig til Sten, men hans Døtre vare hjemme. En af UdDfigsmændene 

ſtyndte fig derfor ftrar, da man bavde faaet Øje paa Haralds Flaade, 

at melde dem Dette, men De vilde endnu iffe tro Det, og fvarede ſpodſk, 

at de iffe vidfte nogen Befted vm Haralds Nejfer. Forſt da Flaaden 

føb ind i Fjorden, fit de Øjnene op, og da Udfigsmanden fagde: „J 

Gøfedøtre paaftode at Harald ikke torde komme til Danmark, men hvad 

tro I nu?" funde de ikke fvare andet end: ,ja, det Var igaar”. Det 

var for fidigt at flygte, thi Harald gjorde ſtrar Landgang, for at an- 

gribe Thorkil; ,ban er“, fayde ban til fine Mænd, ,en af vore frørfte 

Uvenner, og Dertil en af de vigefte Mand ber i Landet; vi ville gjøre 

ftørre Bytte paa Denne ene Gaard, end ellers vidt og bredt i Jylland, og 
det er ikke mere end billigt, at ban faar føle at Nordmandene ere Fomne, 

og at hans Døtre funne overbevife fig om, hvor vidt vore Ankere ere af 

Ot, eller af et faftere Stof”. Han benfaftede ogſaa et Halvvers til 

Ibjodolf Sfald: „medens Kvinden fjeler for fin Mand, lade vi vore 
Skibe ligge for Anker i Godnarfjord“. Thjodolf udfyldte flrar VBerfet 

med disſe Ovd: Men næfte Sommer ffal den folde Jernklo holde Snek— 

fen faft lenger mod Syd, det fpaar jeg fiftert”. Thorkils Gaard omrin- 

gedes, og Harald [od fætte ID paa Den. Da bade Thorkils Døtre om 

at flippe ud, og Harald fvarede, at uagtet det havde været tilpas til dem 

at brænde inde, vilde han Dog belft de ſkulde prove, hvor vidt norſke Bøje 

fer funde flutte om danffe Legge.  Gøfedotrene blive Derfor førte bundne 

ned til Skibene, medens Gaarden fortæredes af Luerne, og i den norføe 

Hær fang man triumferende en Vife om, hvorledes de danffe Møer, der 

til Kongens MWegrelſe havde ſkaaret Unkere af Ot, nu funde fee mangen 

Jarnkrog bolde hans Skibe faft. Da Thorkil Gøfa erfoor fine Døtres 

Fangenffab, føyndte ban fig til Harald, bad bam om Naade for dem, og 

tilbod at betale Lofepenge. Harald fvarede, at det var bøft uvittigt at 

fpotte Høvdinger foaledes fom bans Døtre havde gjort, og at Det ej var 

mere end billigt at de nu følte hans Magt; men endnu ftorre Vegt lagde 

han dog paa Det Fiendſkab, Fporkil havde viift ham ved at give Sven 

at ber taleg om Halldors Fader Snorre, fom om han endnu levede, og fom 

om Harald beføgte ham, uagtet Snorre Gode allerede var bed 1031. 

1) Godnar:Fjord vil ikke fige andet end ,,Gubdenaa-Fjord”, ved hvilken, fom ber 

kjendt, Randers er beliggende. 
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Kongenavn: Thorkil fagde at ban vilde finde fig i engver Brtingelfe, 

Harald maatte foreffrive, naar ban fun fil fine Døtre tilbage. „Da jeg”, 

fvarede Harald, „ikke boder det for fongeligt at fraffe dine Døtre paa 

Livet for dere$ Spot mod mig, bvor vel De end bavde fortjent Det, vg 

da du derhos overfader alt til mig, vil jeg benaade dem, men mod fore 

Løfepenge, fom du ſkal udrede; i fan Henfeende fparer jeg Digiffe". Thor— 

fil erflærede fig tilfreds dermed, og udløfte faaledes fine Døtre med en 

oberværtes ſtor Pengefum 1). - Dette var vel mere Haralds Ojemed med 

hans uridderlige Færd mod de danfke Piger, end at lade dem undgjelvde 

for, hvad de å et uoverlagt Ojeblik havde fagt *). Harald faa fænge ved 

Jyllands Kvit, og berjede vidt og bredt, Dog fornemmelig, fom Vet fynes, 

paa begge Sider af Guden-Aa i den bedſt befolkede Deel af Norre-Iyl— 

fand, og bvor nærmejfte Vej gik til Viborg, faa vel fom tvers over Heljenes- 

Halvøen til Aaros. Denne Stad blev bjernføgt, om ej af Harald felv, 

faa Dog af bans omftrejfende Krigere, og Dens Kirfe blev opbrændt 3). 

Harald feverede Danerne et Slag ved et Sted, hvilket i et opbevaret 

Vers verom, af en vis Grane Skald, der ſynes at bave været Haralds 

Samtidige og maaffee et Øjevidne, kaldes Thjolarnes, vg fandfynligviis 

er et Nes ved Thjele-Langſo i Smdre Lyngebered, lidet øjtenfor Viborg. 

Kongen", figer Grane, ,qav her Ørne-Ungerne danſkt Blod at drifte, og 

han anrettede et ftort Nederlag ved Thjolarnes. Vidt og bredt fparfede 

Ørnens Yngel over de Faldnes Kroppe, vg Ulven aad Jydernes Kjøv, 

gid det maatte befomme ham vel 4.” Harald vandt et ubyre Bytte, og 

1) Harald Haardraade$ Gaga Cap. 47, 48, Gnorre Cap. 31, 32, Fagrffinna 

Gap. 188, og fornemmelig Morfinffinna fol. 8. b. og fol. 9. 

3) Ut imidlertid Haralds Folk gottede fig over deres Ydmygelfe, fres nokſom af 

Grane Skalds Vere, der her anføres: ,, den overmodige, guldſmykkede Kvinde 

lod iffe Øjnene være tørre, idet hun gif gjennem den tykke Horn-Skov (fand- 

fynligviis Hjørn:Kjær i Tvede Sogn nær ved Randersfjordens UDdleb); File 

erneg Drottin (Harald) forfulgte de flngtende til Stranden, og Dottas Fa- 

der (Thorfil, — vi lære faaledes at en af hans Døttre hed Dotta —) maatte 

t al Haft punge ud”, 

3) Mag. Adam II. 13, Vel nævnes ikke her nøjagtigt, paa hvilket Tog dette 

føede; der ftaar fun: „et tunc Arhusin ecclesia incensa ac Sliaswig de- 

prædata est. Men da der, fom ovenfor er viift, Fun fan være Jale om 

1048 eller 1049, og Harald, fom det nedenfor vil ſees, i 1049 iffe herjede 

Jyllands Øftéyft, medens han i 1048 netop var i Aaros's Naboffab, maa 

Begivenheden henføres dertil. 

4) Thjolarnes og Slaget derved omtales Éun i Hrokfinffinna og Hryggjar- 

ſtykke; heller itfe anføres Granes Vers andenfteds. Da faa vel Hjørnfjer, 

fom Thjele, ligger paa den veftlige og nordlige Side af Fjorden, maa ogfaa 

Thorkil Gøfas Gaard have ligget etfteds derimellem, og Harald har fande 

fynligviis gjort Candgang veftenfor den life Karholm mellem Tvede og Holbek. 



238 Harald Haardraade. 

Danerne, figer Staden Bølverk, vare ilde ftedte, da de faa Nordmande— 

nes Steder ligge ladede ved deres Kyſt; men, tillænge Sagaerne paa 

Den anden Side, det lykkedes dog iffe Harald den Sommer at fæfte Fod 

i Danmart (1048). Han vendte tilbage til Morge om Hoſten, og tilbragte, 

fom man maa formode, Bintren i Viten, for at være faa meget nærmere 

ved Haanden næfte Aar, naar Krigen atter ffulde begynde'). Og denne 

famme Hoſt var det fandfynligviis, at han, fom vi ovenfor have viift, an- 

fagde Kjøbftaden Oslo, og fik St. Hallvardå Helligdom anerkjendt, Deeld 

for at have et faft Tilhold i Viken, hvorfra han med Lethed funde ane 

gribe Danmarf og holde Øje med Svens Bevægelfer, paa famme Did 

fom han ogfaa var De urolige Oplændinger nærmere, deels for at give 

Viken baade i religiøs og politift Henfeende et Sammenholds- og Tilknyt— 

ningå= Punkt, hvorved den droges bort fra Den danſk- bremiſke Jnteresfe *). 

Sven Ulfsføn tilbragte, ligeſom Harald, Vintven i No, men for at fpare 

Randet for flere Plyndringer og afgjøre Sagen paa een Gang, fendte han 

med fine Høvdingers Naad Gefandter til Harald, for at udæfte ham til et 

Hovedflag i Gota-Elven, hvor begge Niger mødtes.  Gefandterne bilfede 

Harald fra Sven og alle Danehøvdingerne, og bade ham indfinde fig paa 

det beftemte Sted med fin Hær; Sven ftulde ligelede8 fomme med fin, 

og da kunde de enten fvmpe med binanden til det yderfte, eller ogſaa 

flutte Fred. Harald erflærede dette for et hæderligt Jilbud af Sven 

og Danerne, og lovede ganſke vilt at fomme; ban haabede nok, lagde ban 

til, at Danerne ffulde minde Dette Møde. Paa begge Sder fik man 

nu travlt med Udruftninger til Den foreftaaende, afgjørende Kamp. 

Da Fiden fom, indfandt Harald fig i Gøta-Glven med fin Flaade. 

Men Sven lod fig ikke fre, og Harald fit at bore, at ban endnu lag ved 

Gjæland med fine Stide. Harald fagde da baanligt: 
Logit hefir baldr at baldri 

og Thjodolf Skald tog ſtrax Ordet, i det han udfyldte Neften af Verfet 

ſaaledes: 
brynpings felilstinga 

- linns-, så er land å sunnan 

- lådbrjötr=, fyrir råda; 

så mun Njördr hinn nerdri 

- nordr- glymhridar borda 

- gramr! ertu flestum fremri- 

fastmålari håla 3). 

1) Se ovf. S. 233. 

2) Se ovf. S. 196 flg. 

3) Dette Vers, fom ej lader fig gjengive i Overfættelfe uden at andre Ord, end 



Slesvig eller Heidaby herjet. 239 

„Du har Net, Skald“, fagde Harald, „at Sven ej har holdt Ord, og 

det fan vel hænde, at Danerne finde det mageligere at drive Sviin til 
Skovs, end at firide med o8; men fiden de ikke ere fomne efter Aftale, 

ftulle vi bjemføge dem i deres eget Rige, og behandle Dem fom før, eller 

endnu værre. Harald fod nu; den Deel af fine Ledingsfolk, der hørte 

hjemme novdenfjeld8, Drage bjem, men beholdt hos fig dem, der Vare fra 

dDe fydligere og nærmere Danmark beliggende Cane, faa vel fom fine Lens- 

tropper, eller Hirden og Lendermændene. Med denne Styrke feilede han 

over til Bendfysfel i Iylland, og berjede førft her, fiden i Toy. — VByg- 

dDerne brændtes og alle de Folk, man fit fat paa, bleve gjorte til Fanger, 

dog undføm de flefte.  Mordmændene gjorde faa fort Herverk, ftaar der 

i en Saga, at det forrige Ungreb var fun fom en Skygge i Sammen- 

ligning Dermed. De fortfatte Derpaa Toget fydefter langs Veſt-Kyſten, 

og berjede med Ild og Sverd, hvor de fom. De flefte af Indbyggerne 

fendte deres Kvinder og Lesere til Heidaby '), hvor de troede dem i 
Sikkerhed. Men heri forregnede de fig. J Heidaby var Det vigefte 

de Garakteriftiffe ,logit* o. f. v. lægges Harald i Munden, og fom jeg der- 

for har maattet anføre i Oldfproget, lyder, overfat uden Henfyn til hvad 

der er af Harald, og hvad der er af Thjodolf, faaledes: ,,Gavmilde Konge 

(linns lådbrjotr)! ben Brynjethings-Herre, d. v. f. Hærfiyrer (brynpings 

baldr), fom bar Landet føndenfor at raade over, (Sven) har løjet for den 

foerdprydede Herre (fetilstinga baldri), d. v. f. Harald; den firidbare Fyrſte 

nordenfra (glymhridar borda Njörör hinn nerdri) er dog langt mere ordholden 

(håla fastmålari); du er ppperligere (fremri) end de flefte i Norden", Tages 

imidlertid Haralds Linje for fig felv, giver den ogfaa Mening, nemlig ,,løjet 

bar Fyrften for Fyrſten“ (baldr bruges nemlig her i Betydningen „Fyrſte“) 

og bet var et faa meget førre Kunſtſtykke af Thjodolf, at anvende disfe 

Ord, der maaffee ej vare henkaftede for at fortfættes, til et ordentligt Vers. 

1) Ut Joget gif langs VBeftéyften, fees af mange Omftændigheder.  Førft heder 

det at Harald fra Elven ſejlede fydefter til Jylland (man betragtede altid 

Sylland fom liggende føndenfor det norff-fvenffe Faftland) og føndenfor (eller 

fyd til) Skagen, derpaa fyd om Thy; da nu Thy er den fydvefiligfte Deel 

af det Stykke Land, der ligger nordenfor Limfjorden, er det tydeligt, at 

Harald har taget Vejen omkring Skagen, og langs med hele den faafaldte 

Nordftrand eller Kyſten førft af Bendfysjfel, fiden af Thy. Det fees ogfaa 

af hvad ber nedenfor vil blive berettet, nemlig at Sven, da Harald paa Til— 

bagevejen fra Slesvig fom forbi Thy, udæffede ham til Kamp paa Land, 

føjønt Sven havde hele fin Flaade hos fig, vjenfynligt fordi denne, der var 

kommen øftenfra, laa i Limfjorden og faaledes her ej Éunde benyttes, hvori: 

mod vi erfare, at da Harald var fommen fordi Stagen, og Nordveftenvind havde 

drevet ham under Leöø, var Sven ftrar ude med Flaaden for at opfnappe 

ham. Dette forklarer ogfaa, hvorfor de Danffe troede deres Kvinder og 

Skatte fitte i Slesvig, der faa paa Øfttyften, medens Harald herjede paa 

Vefttyften. At Ihorleif fagre i det nedenfor berørte Vers lader Harald 

„ſejle“ til Slesvig, gjør intet til Sagen, da han fom fraværende fan have 

udtrykt fig mindre nøjagtigt, hvorhos Harald ogfas virkelig maa have fejlet 

faa langt opad Heveren, fom muligt. 
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Bytte at vænte, thi føruden De Rigdomme, fom man nu harde bragt Vere 

ben for at de ej frulde falde Mordmændenes Hænder, var Staden felv, 

fom Danmarks førfte Handelsttad og indtil ve fidfte Tider Kongens fore 

nemfte Nefidens, i fig felv meget blomftrende og rig paa alftens Herlige 

heder; i den opbevåredes ogfaa en ftor Deel af de fongelige Skatte. Det 

var vel et temmelig dumbdriltigt Foretagende for Harald at angribe Ven 

fra Veſtkyſten af Jvlland, hvor ban nu befandt fig med fine Stibe. Men 

Udſigten til Bytte vvervandt alle Betænketigbeder, og uden at ændfe no— 

qen Fare fejfede ban derfor opad Eideren eller Heveren, og formede tvers 

igjennem Landet lige til Boen. Jo vdumdriftigere Angrebet var, Vefto 

mere uvæntet var Det Dog ogfan, og Det lader til, at Staden ikfe engang 

forfvaredes, men aldeles overrumpiedes ved Det forfte Anfald. Her an- 

rettede nu Haralds Mænd en forfærdelig Øvdelæggelje. Alt hvad der 

fandtes af Gods og Rigdomme, blev plyndret paa en eneſte Nat og der 

foruden gjørde man en Mængd» Fanger, ifær De fornemme Fruer og Jom— 

fruer, der her bade føgt Sikkerhed. Om Danerne not faa meget vægere 

fig ved at erfjende mig fom deres Konge, faa ere de dog ikke i Stand til at 

forfvare Deres Kvinder og Gjendomme mod at fake i Nordmændenes 

Hænder", fagde Harald. Da Byen var plyndret, fatte de Ild paa Ven, 

og lagde den aldeles i Uffe. De norfte Krigere jublede over Vette Her- 
vert, "Hele Heidaby”, faaledes fang De imellem fig, „bley opbrændt i 

Brede fra Ende til Ende, og Vet, mener jeg, maa i Sandhed faldes en 

tapper Bedrift; jeg tænfer nok at vi ſkulle ajøre Sven Fortred; i Nat 

ftod jeg paa Borgen Floj, og faa hvorledes Luen flog højt mod Sky 

op af Hufene". Hvorledes Derimod De tænkte berom, der enten boldt med 

Sven, eller i det mindfte iffe vare faa erflærede Filbængere af Harald, at 

dDe bifaldt alle hans Gjerninger, vifer et Vers af FJslaændingen Thorleik 

fagre "), der juft var fommen til Norge, Da Harald nys var affejlet, og 

fom paa Denne Tid digtede en Floft om Sven Ulfsføn Den, der ikke 

veed Det for”, figer han, „behover fun at ſporge Fvritens Ledfagere, for 

at faa vide, bvorledeg Den bevngjerrige Konge har bjemføgt Heidabv; uden 

nogen Nødvendighed fejlede Harald aarle en Morgen til denne Stad, hvile 

fet han bedft burde have undladt *)". 

Gfter Denne Ovdelæggelfe tiltraadte Harald Filbagetoget, og fejlede 

nordefter med fin Flaade, Der beftod af 60 Skibe, de flefte frore, og alle 

belæsfede med Bytte. Han bavde imidlertid alt for meget undervurderet 

Sven og bang Strdskræfter. Det fynes fom om Marfagen, bvorfor 

Sven ikke indfandt fig i Gøta - Elven, alene var Den, at ban ej I Betidé 

1) Thorleik fagre og hans Flokk er ovenfor omtalt, S. 24. 

2) Hvorledes ogfaa Mag. Udam (IL. 12) omtaler denne Handling er ovenfor nævnt. 
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var bfeven færdig med fine Udruftninger, thi Den ſamme Thorleik fagre 

bevidner, at Sven havde udruftet en Flaade af iffe færre end 720 Skibe, 

pbvoraf mange vare prægtigt fmyffede med Guld og Farver, og at han 

virkelig var paa Vejen til Gøta-Elven med Dem ) uagtet han for vvrigt 

iffe fagde fynderlig Begt paa at overholde Aftaler af fan ufædvanligt 

Slag, fom denne. Sandſynligviis har Sven endog indfundet fig i Gø- 

taelven fort efter at Harald havde forladt den, og bar, ved Efterretnin— 

gen om at Harald var fejlet veftover, ligeledes taget Vejen til Iylland, 

bvor vi fort efter finde ham i eller ved Limfjorden. Her ftimlede en 

Mængde Flvygtninger til ham fra Veſtkyſten, der alle beklagede deres Nod 
og fortalte om De frygtelige Ødelæggelfer, Harald og hans Mænd anret- 

tede *). Men Sven, der havde fine Skibe paa Øjtfyften, og fandfynlige 

viis fik Gfterretningen om Haralds VBoldsgjerninger ikke førend det var for 

feent at forføge paa nogen Fart nordenom Skagen for at bindre dem, 

funde intet gjøre Derved, og fejlede for det førfte ind i Det indre 

af Limfjorden, bvor fun et fort Ejd adffilte ham fra VBefterbavet, for 

Derfra at tagttage Harald, naar han fom tilbage?). Da Harald fom forbi 

Thy, hodt ban ganſke nær ved Kyſten. Sven begav fig ned til Stran- 

den, raabte ud til ham, og opfordrede ham til at fomme i Land med fine 

Mænd for at firide med FDanerne. „J frulle", fagde han, ,ej fæn- 
ger behøve at flamme os ud fom dem, der ej tove at møde eder, 

fordi vi uvebleve fra Det beftemte Stevne; fiden Mordmændene alligevel 

anfee fig for bedre end Duanerne i alle Styffer, bør Dde nu Vvife Deres 

Kjefbed ved at gaa i Land og flaag med dem, og hvor lidet de end 

monne agte Danefongen, vil det dog være en førre FJapperhedsprøve og 

1) De Bers af Thorleiks Flokf, hvori dette indeholbes, anføres Fun i Fagr: 
føinna Gap. 183. „Den berlige Danekonge“, ftaar der, „har hejbrynjede 

GStibe udenfor Kyften, og fiyrer føndenfra fer Hundreder (d. e. 720 Fartøjer) 

til Mødet med Hørdernes Herre, Ulfs adle Søn, den ftridbare Kæmpe, 

fyrer de fagre Skibe til Elven". For øvrigt tales der i Floffen om de 

„guldmundede“ og ,fagert malede" Skibe, ligefom der fidenefter ogfaa i den 

proiaiffe Beretning tales om te guldftraalende Dragehoveder paa Svens 

Skive. 

Dette figes udtrykfeligt i Morfinffinna fol. 9. a.5 lidit stökk undan alt 

Pat sem komask måtti å fund Sveins konungs ok bera upp kveinstafi 

fyrir hann, segja skada sinn ok hörmung*, 

Ut dette er gaaet faaledes til, felger af det nys forhen paapegede. Sven 

funde iffe være marjderet til Lands fra Jyllands Oſtkyſt til Kvften af Thy 
meb hele Danehæren; han maa berfor have haft fin Flaade i Nærheden. 

GSandfynligviis har dette bog ikke været aller inderft i Limfjorden, hvorfra 

Filbagevejen vilde have været for lang, men derimod længere ude, fnareft 

ved Ejdet mellem Balbjerg og Vuuſt. 

Mund. Det norffe Folts Hiftorie. J. Ul. 16 

— 

— 
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langt hæderfigere, at firide imod ham i fluttet Fylling, end at tage Kalve 

elfer Kid og anden ubeffyttet Gjendom, faaledes fom I altid have gjort 
ber i Danmarf. — Kong Harald fvarede: Det er nofjom befjendt, at vi 

have fæmpet med andre end Bondekarle og Uselinger. Vi indfandt og 

til Den aftalte Stevne, faaledes fom det anftod en Konge, I Derimod brød 

den UAftale, fom I felv bavde fremkaldt, og det efter at en ſtor Hær var 

udruftet; Det var langt fra handlet fom Vet anftaar en Høvding, alene at 

fofle med liftige Anflag og derved paadrage fig mangen Mands Dadel. 

Hvad vi nu pave gjort mod Danerne, nemlig de Strejftog, vi bave fore 

taget rundt om i dereg Bygder, er iffe mere end tilpas for deres Svig; 
desuden ev jeg temmelig vis paa, at dDerfom Danerne vare fomne os faa nær, 

at vore Baaben Havde naaet fammen, ffulde vi nok bave maget Det faa at 

de iffe fet glemte den Leeg. Nu vderimod var det os faa meget belrjligere 

at beftemme deres Stkjebne efter vort Tykke, fom de bverfen forfvarede fit 

Gods eller fine Kvinder, af bvilfe I funne fee mange ber fangne og forgfulde. 
Ut gaa i Land og fride mod hele Danepæren med ikke førre Styrke, 

end Vi have, derpaa vil jeg ikke indfade mig; til Sos Dderimod fulle vi, 

pvis I ønffe Det, fivide mod eder, om Danerne end ere dobbelt faa mange" *). 

(Efter Denne Ordverling, hvorved Harald begrundede og forfvarede fin Ferd, 

fortfatte han Sejladfen langs Kviten og videre mod Nordøft hen av Ska— 

gen til. Svend derimod flyndte Vig tilbage ud af Limfjorden med fin 

Flaade, idet ban ogſaa vimeligviis fendte Folk para Udkig langs Nord— 

ftranden for at bolde Øje med Haralds Fluade, vg melde han, naar den 

havde pasjeret Skagen *). 

Men dDa Harald var fommen forbi Sfagen, og vilde frjle videre 

novdefter, fif ban Modvind, faa at hans Stibe Ddreve fydefter, og maatte 

1 Af de Ord, fom ber (ægges Harald i Munden, og fom ſikkert ogfaa have 

været udtalte, i det mindfte hvad Indholdet angaar — dette beſtyrkes i alle 

Fald ved et Verd af Thorleik fagres Flokk, hvori det udtrykkeligt figes at 
Sven udæffede Harald til Kamp paa Land, men at Harald foretrak at ſtride 

til Sos — fres det, at man fra norft Side har betragtet Svens Udeblivelfe 

fra Stevnemødet i Gaut:Elven fom fvigagtig, det vil fige for planmasfigt 

at loffe Harald i Fælden, da det var at forudfee, faa vel at han vilde hevne 

fig ved at herje Danmarks Kvfter, fom at han vilde blive nødfaget til at 

fende en ſtor Deel af Ledingsſtibene hjem, bhvorefter ba Sven med fin hele 

Flaade funde lægge fig i Bejen for ham og afffære ham Jilbagetoget. I 

faa Fald var det vel betænkt af Harald, at føge ned langs Jyllands Veft- 

fide, hvor Sven ej vel funde naa ham. Det bliver dog altid meget tvivl 

fomt, om Nordmændene beri havde Met. Thorleik fagres ovenfor anførte 

Udſagn fynes at maatte have JFortrinet, 

2) Ut dette gik ſaaledes til, fres deraf at Sven firar var paafærde med fin 

Flaade, ba Harald blev dreven ned under Leåv. 
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fæage ind under Le8ø, hvor de tilbragte Natten 1). Aldrig faa fnart fil 

Sven dette at vide, førend han ſtrax brød op med fin fore Flaade, for at 

fomme uforvarende over NMordmændene. Lejligheden var faa meget qun- 

ftigere, fom der om Matten faldt em ſterk Faage, der gjorde det umuligt 

før Nordmandene at fee bvad man foretog fig ved Kvften. Fen følgende 

Morgen var det ftille. Da Solen ftod op og avdfplittede Taagen, faa 

De i det Fjerne noget føinne ligefom Baal. Man vifte Kongen Vet, 04 

ban befalede ftrar at tage Ljeldingerne ned og ro affted faa burtigt fom 

muligt, ,Danebæren”, fagde han, ,er fommen over og, og Taagen bar 

flilt fig ad der hvor den ev; Vet fom føinner, er Deres forgyldte Drage 

hoveder, Der ftraale i Morgenfoten". Haralds Befoling blev punktligt 

adlydt, men Nordmændenes Stibe, der baade vare meget opfvulmede af 

Vand og ſterkt fadede, frode iffe faadan Fart fom Danernes, der ikke i faa 

fang Tid havde været i Bandet. Danerne halede derfor ſterkt ind paa 

dem. Harald faa, at vette vilde føbe galt affted, bvis Dan ej fandt paa 

et Naad. Hans egen Drage fejfede agterft i hele Flaaden, fordi Ven var 
tungeft at ro, men Den havde ogſaa den foftbarefte Ladning. Han befa- 

fede nu at man ſkulde fafte alffens Trefang, fom Næer, Stænger 0. f. v., 

otterbord, efter at have fæftet herlige Tojer, Kladningsſtykker og andre foft- 

bare Sager dertil. Alt dette drev nu I Det frille Vejr med Strømmen ned 

mod de Danffe Skibe, og Ve, Der befandt fig ombord paa De forrefte af 

disfe, funde iffe modſtaa Frifteffen, men ſtyrede ben til De paa Havet Dri- 

vende Koftbarbeder, lagde bi og gave fig til at fiffe Dem op. Derved fin- 

kedes Forfølgelfen, indtil Sven fom til med fit Skib, og ſkammede fine 

Mænd ud, at De opholdt fig ved fanvdant Fjas, medens De Derimod fode 

Harald undfomme med Deres Huftruer og Døtre. Da gave Duanerne fig 

igjen til at ro ffarpt, og det varede iffe fænge førend De atter balede 

ind paa Nordmændene. Harald befalede nu fine Mænd at lette Deres Skibe 

ved at ſtyrte allehaande tunge Levnetsmidler, fom Malt, Hvede, Fleft og 

ØL i Havet; Det bjalp lidt, men Danerne nærmede fig dog fremdeles. 

1) Mortinffinna, og følgelig Flatøbogen, famt Fagrffinna, fortælle dette ſaale— 

bed, at Harald, da han var fejlet videre mod Nord, drejede øftefter lige til 

timfjorden, ifær fordi Vinden drev ham i den Kurs, og at han overnattede 

ved Samsø, hvor det ogfaa var, at Sven føgte at overrumple ham. Men 

man behøver Fun at Fafte et BLUÉ paa Kartet og iagttage den lange Ufftand 

mellem timfjorden og Samsø, for at overbevife fig om at denne Angivelfe er 

fejlagtig. Ut Harald, ved at Éomme forbi Stagen, af Nordenvind og Strøm- 

men — der nævneg udtrykfeligt at denne gif fydefter — fan være dreven 

henad Hals til, er rimeligt nok, men alene om Lesø Fan der være Tale fom 

den O, ved hvilfen han overnattede. De citerede Skaldevers give her ingen 

Oplysning, da de fun i Almindelighed tale om „Jyllands-Havet“. 

16 * 
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Da greb Harald, form fidfte Uvdvej, til et Middel, der vel var temmelig 

haardt, men Dog bar været Dadlet mere, endD Det egentlig fortjener. Han 

fod alle Vig-Gyrdler, eller loſe Sfandfeflædninger, — faadanne førte man 

altid med paa Krigsffive for at bruge dem i Slag!) — tafte i Søen, 

fæltede til tomme Tonder og mindre Kar af famme Slags, bvorved De 

fom til at danne fmaa Flaader, og funde bære tunge Vyrder uden at fynke; 

ovenpaa Dem fod han fætte endeel af De danſke Kvinder og andre Fanger, 

hvilke faaledes vel overfodes til Bolgernes Spil, men vare temmelig filrede 

mod at fynfe, indtil de danſte Sfibe funde fomme dem til Hjelp. Dette, 

Qvorpaa Harald regnede, føede ogfaa. Even felv, fljønt vderft ærgere 

lig over at fee Fangſten flippe fig af Hænde, befalede fine Folk at frelfe 

fine Landsmænd, Huftruer og Børn, og bermed gif faa lang Tid ben, at 

Nordmændene vandt et altfor ftort Forfpring tilat funne indbentes. Sten 

vendte derfor tilbage til Lesp. Her traf han dog fvv Ledingsſkibe, der vare 

blevne tilbage, uvift af bvad Grund. De tilbørte Bønder fra Viken, der 

bade om Naade, og tilbode Løfepenge. Der berffede imidlertid faa ſtor For- 

bitrelfe i Sven Hær over Haralds Fremferd, at mange opfordrede Kongen 

til at lade Dem Dræbe, fanfom alle Mordmænd burde undajelde for, bvad 

Harald havde gjort. Men Sten fagde: det fynes ubæderligt nok, at være 

ufejrfæl i Strid, endfige dertil at fvige dem, der frivilligt overgive fig til 
min Naade; fiden vi nu gif Glip af den fore Sejr, frulle vi ogfaa frjenke 

disſe Folk Livet uden Mishandling". Han lod dem altfaa Drage bort i Fred. 

Denne vakre Handling ftaar visfelig i en ffarp Modfætning til ven Haardhed 

og Uridderlighed, Harald ſtrax forben havde lagt for Dagen; men man 

maa beller iffe glemme, at de af Sven frigivne Bønder vare fra Viken, 

og at han vel iffe endnu var uden Haab om at funne vinde Dette Lande 

ftabs Indbyggere for de danſke Interesſer *). 

20. Einar Fhambarffetves Uenighed med Kongen og Fald. 

Harald bega fig om Høften, og det, fom det fynes, temmelig tid ligt, 

tilbage til Nidaro$, hvor han nu fandfynligviis med Kraft paaftyndede 

— 

1) De beftode, fom man af flere Steder, hvor de omtales, Fan fre, af fammene 

føjede Planter, og bver af dem fynes at have dannet et Kvadrat af omtrent 

2 til 3 Alen i Lengde og Bredde.  Faftgjorte til tomme Jønder maatte de 

altfaa banne gode Flaader, og det maatte være vanffeligt for bem at fynke, 

endog under foære Byrder. 

*) Harald Haardraades Saga Gap. 50—52, Snorre Gap, 34—835, Fagrffinna, 

Gap. 181—187. Morfinffinna fol. 9.b. Plyndringen af Heidaby-eller Steg 

vig omtales ogfaa tilligemed den tidligere Herjen af Uaros, af Mag. Adam, 

HL. 13, og henføres af ham, fom ovenfor omtalt, temmelig tydeligt til 1049. 
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Byens Udvidelfe og de Bygningsarbejder, fom vi ovenfor have omtalt, 

og fom vel allerede under bang forfte Vinter- og Baar-Ophold der efter 

Maqnus'$ Død vare paabegyndte. I den Hot, Vinter og LVaar, 

fom Harald nu tilbragte Å det Throndhjemſke, deels i Byen felv, deels 

ogfaa paa Nejfer i Herederne, forbitredes hans Dage itte lidet ved Stri— 

digheder med Bønderne og Lendermandspartiet, ifær med dets Hoved, 

Ginar Fbambarftelve, der maaſkee nu faa meget vanfteligere funde finde 

fig i Kongens Nærværelfe, fom ban i Det Uar eller halvandet Aar, 

Harald havde været fydpaa, viftnok faa temmelig havde raadet fig 

felv. Der figes, at Harald gif haardt frem mod Bønderne; men om 

dette nu har beftaaet i at han gjorde Puaftand paa bøjere Afgifter end 

der tilfom ham, eller han vifte en utilbørlig Strenghed og Griſkhed efter 

Gods ved FIndfrævelje af Bøder og Jnddragning af forbrudt Gjendom, 

omtales iffe; fun fortælles der, fom vi ovenfor have berørt, at Cinar ved 

flige Lejligheder altid var paafærde fom Bøndernes Forfvarer, og, Da 

han var fovkyndig, fremfatte Indfigelfer paa deres Vegne, ja ftundom endog 

fagde Kongen reent ud, at Bønderne ej vilde taale nogen Ulovlighed af 

bam, eller finde fig i at han brod Landets Ret imod dem. Derved lagde 

Ginar fig faafedes ud med Kongen, at ban iffe fænger troede fig filter 

mod dennes Efterſtrabelſer, men omgav Vig med en betydelig Skare af 

Bevæbnede, faa vel hjemme paa fin Gaard, fom ifær naar han var i 

Byen famtidigt med Kongen, thi da plejeve ban at have itte færre end 

8 eller 9 Langffibe, og henimod 600 Mand. Dette funde Kongen igjen 

paa fin Side ej betragte anderledes end font en Utilbørlighed og et Tegn 

paa Opfætfighed og Selvraadighed, fjær da Einar virkelig nu og Da ber 

nyttede fig af fin væbnede Magt til at trodfe L00 og Net. Saaledes 
hændte det engang, da Einar jujt fom til Bryggen med fine Skibe og 

gif i Land med fin lille Hær, medens Kongen ftod i en Loftfvale, hvorfra 

fan funde fee det hele Optog, at denne ſkal have givet fin Grgrelfje Luft i et 

Par Berg, omtrent af følgende Indhold: ,ber maa jeg fee den vvermodige 

Ginar ftige i Land med en Stare Huuskarle faa talrig, at mangen Jarl 
nøjer fig med mindre: ban tænker not paa felv at beftige Tronen, og en- 

der neppe forend ban fraraner mig mit Nige, hvis han imidlertid ikke 

faar Øren tynde Mund at kysſe“. Einar opholdt fig nogle faa Dage i 

Byen, og drev her fin Trods faa vidt, at han paa et Møde, bvor Kon- 

gen felv var tilftede, og Hvor en overbeviift Tyv var ført frem til Ufitraf: 

felfe, brød ind i Spidfen for fine bevæbnede Mænd og befriede Syven, 

alene af den Grund, at denne tidligere havde opboldt fig hos ham og 

vundet hans Yndeft *). 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 57, Snorre Cap. 44, 45: 
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En anden Gang handte det fig, at Kongen blev opmerkſom 
paa en Kjøbmand, ved Navn Thorfinn, Der for faa Var fiden havde 

været meget fattig, og faa godt fom en Jigger, men nu gif prægtigt kladt, 

og Drev en udbredt Handel, uden at nogen finde ffjønne, hvorledes han i 

den forte Tid havde funnet famlet faa mange Penge. Han lod Thorfinn 

fade til fig, og fpurgte ban, bvorfedes Det var gaaet til. Thorfinn vilde 

i Forſtningen iffe ud med Sproget, og ftyldte paa fin Lykke å Kjøbmand= 

ftab. Omfider maatte ban Dog tilftag, at ban bavde fundet en Skat ved 

at grave oppe å Gaularaafen '), nemlig en beel Kifte fuld.af Penge og flere 

Koſtbarheder Guld og Sølv. Da Kongen hørte Dette, erflærede han 

ar alt dette Gods, fom jordgravet, efter Loven havde tilkommet Ham, og 

at Fborfinn, fordi ban ej ftrar bavde anmeldt Fundet og overladt Det til 

Kronen, med Nette fortjente Døden, men at ban Dog frulde flippe med Livet og 

med Tabet af alt fit Gods. Kongen erklarede Dette virfelig for fin Fjen- 

døm, endog De Varer og Penge, Thorfinn bavde fat I Handelsforetagender 

til fremmede Sande, og Denne maatte prife fig Iyffelig ved at Kongen fod 

bam beholde nogle faa Penge, med bvilfe ban forfod Landet. - Men da 

Thorfinn opgrov Sfatten, bavde tilfældigviis en fattig Jslænding, Der nys 

var fommen bjemmefra og holdt Vagt paa Skibet om Natten, fert Thor— 

finn og hans Medbjelper gaa op for at grave; han bavde fulgt efter dem 

og fommet over Dent heel utelejligt, juft fom De bavde fanet Kiften op, 

men ban bavde lovet at tie ftille dermed, imod at Thorfinn firar gav ham 

tre ME, og forpligtede fig til, fenere ben at betale ban anvre tre Må, 

naar ban frævede og behovede Dem. . Dette ſkede ogfaa nogen Tid efter, 

Da Thorfinn var bleven en bolden Mand; men ban lod fom om ban ikke 

fjendte FIslændingen, og Denne gif faaledes Glip af, bvad ban havde tile 

gode. Han var imidlertid faa beldig, at Einar Thambarſkelbe tog fig af 

ban og ffaffede han noget Gods at begynde en liden Handel med. - Uf 

Taknemmelighed befluttede ban at fortælle Ginar om FIborfinns Fund, og 

hvad ban biin Nat, da han overraffede Skattegraverne, bavde feet, nemlig 

at Der paa Kifte-Laaget ſtod ffrevet med Runer, at Statten havde tilbørt 

$Haafon Jarl, Einars Svigerfader. Han bavde Dog enten glemt eller ikke 

fundet Leligbed til at fige det, forend nu, da Hiftorien med Thorfinn blev 

bekjendt. Ginar beflagede at han ej havde fagt Vet for, Da Det ikke var 

en fet Sag at faa Godfet, naar Det engang Var falvet i Kongens Hen— 

der: Han gav dog Jskendingen nogle Penge, idet ban raadede ham til 

3) Hvis det forholder fig vigtigt, fom Sagaen angiver, at Skatten fandtes oppe 

i Gautaraafen eller Byaafen, maa det Skib, hvorpaa FJslændingen holdt 

Vagt og hvorfra han kunde fre Thorfinn grave, ikke have ligget I det ſad— 

vanlige Skibsleje i felve Nidelven, men derimod i Ilsvifen, ved Foden af 

Graakallen. Muligt er det dog, at Sagaen frjler, og at Gravningen fore: 

gik etfteds paa Bakland-Siden, nærmere Lade. 
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at rejfe hjem til Island og iffe fomme til Norge, faa fænge Harald var 

Konge. Selv begav ban fig fort efter til Byen, fom fædvanlig ledfaget 

af en Mængde Folk, ftvrede lige til Kirfen, hvor Kongen juft var, og 

pæntede her, mdtil ban fom ud. Einar gif bam i Moede, bilfede ham, 

og fpurgte om det førboldt fig faa, at ban bavde tilegnet fig De Koftbar- 

beder, Fborfinn havde fundet. Kongen befræftede Vet, fordi Det, fom han 

fagde, var L0v i Landet, at jurdfundet Gods tilhørte Kongen. „Viſtnok“, 

jvarede Ginar, ,naar man iffe veed, hvo Der bar vjet Det; men dette har 

tilbort Haafen Jarl, og Den hele Urv efter ham tilfommer min Huftru 

Bergljot og min Sen Gindride”. Som VBeviis paa fin Fordrings Nets 

mæsfigbed angav ban nu de Runer, Der havde ftaaet paa Kiftelaaget, faa 

vel fom en ftor Ning og et tvlt Guldhalsſmykke, Jslændingen havde feet 

øverft i Kilten. „Og“, fagde han til, ,bvis I iffe med det gode udleverer 

Pengene, da ville vi forføge at tage Dem med Magt: I faar Va fætte 

eder til Modværge, om I vil”. Til denne milveft talt upasfende Truſel 

fvarede Kongen: „nu gaar Det bel VIDE med Dit Overmod, Einar, thi du 

bærer Dig ad, fom du var Den egentlige Konge t Landet, jeg bløt af Navn". Fre- 

deligſindede Mænd og fælles Venner fif vel mæglet Forlig mellem Dem, men 

Harald maatte dog udbetale Einar, bvad han fordrede. Under faadanne 

Omftændigbeder maatte Harald være undſkyldt, om ban, for at kue Einars 

Overmod, greb til Forheldsregler, Der ellers, og I fig felt, iffe funne retfær- 

Diggjøres. Einar indteg nu en faa overordentlig Stilling i Staten, og bans 

Maade at optrævde paa var faa ſtridende mod alt, bvad der funvde foldes 

Borgerlig Orden, at Der maatte overordentlige Foranftaltninger til, for at 

raade Bod verpaa '). 

Imidlertid fatte Harald faa vel Einars, fom andre mægtige Mænd 

Fædrelandsfjærlighed og Lojalitet paa en farlig Prøve, fom beller ikke 

alle beftode, men bvoraf Einar udgif veen, og derbed lagde for Dagen, at 

om han end var ftolt og felvraadig, fra gif Dog bans Fadreland bam for 

aft, meden& Den famme Etvltbed, der forbød ham at give efter for Kon- 

aen, tillige gjorde bam det umuligt at begaa nogen lav eller ſpigefuld Hand- 

ling. Harald havde opfnappet et Par danffe Mænd, der, fom det ſiges, 

bade Kong Svens Indfegl; han beboldt dem en Stund ganſke bemme- 

ligt hos fig i Forvaring, og tilbod dem fiden Liv og Fribed, 

imod at de ſkulde uvdgive fig for at være udfendte af Kong Sven, i 

Det rende, ved Lofter og Beſtikkelſer at loffe Norges mægtigite Mænd 

til at fove ban dere Biftand, om ban fom til Norge med en Krinsbær. 

Fangerne vare Dertil villige, og Harald fendte dem affted, forfynede 

ej alene med en heel Deel Penge til de foregivne Beſtikkelſer, men ogſaa 

1) Harald Haardraades Saga Gay. 58, 59. 
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med Breve, flrevne i Svené Navn og under hans Segl. Denne Lift var 

faa meget bedre anlagt, fom Sven oftere havde truet med at bjemføge 

Norge, ligefom og denne Fremgangsmaade allerede med Held var prøvet 

af Knut den mæygtige; Det ev endog, fom vi ovenfor have ytret, bøjft 

fandfynligt, at Sven felv allerede havde forføgt noget lignende, og at Dette 

nærmeft bar bragt Harald paa Ven Fanfe at anvende Denne Lift til at 

fætte fine Landsmænd paa Prøve. Ja, da Vet ej ſiges, naar og bvorle- 

deg Harald havde faaet hine danfte Mænd i fin Bold, ligger endog den 

Formodning temmelig nær, at de virkelig fra forſt af vare udfendte af 

Sven i dette vende, men at Harald havde opfnappet Dem, og nu lifttgt 

benyttede dem felv og deres medbragte Jndfegl, Penge og Breve paa den 

oven omhandlede Maade: deſto vanffeligere var Det at gjennemftue Liften. 

Udfendingerne indfandt fig hos mange mægtige Mænd, og, figes der, Prøven 
beſtodes iffe lige qodt af alle. Dog da de fom til Einar, fagde ham 

deres WErinde, og vifte ham Pengene og Brevet fra Kong Sven, fvarede 

ban: Alle og enhver veed, at Kong Harald fe er min Ven, mevdens 

derimod Kong Sven ofte taler venffateligt om mig, 99 jeg felv gjerne onffede 

at være hans Ben. Men fommer han til Norge med en Krigshær mod 

Kong Harald, og berjer i hans Rige, da vil jeg gjøre ham al den Mod— 

ftand, jeg fan, og hjelpe Kong Harald med al den Styrfe, jeg bar at byde 

over, til at forfvare fit Nige”. Anderledes fvarede Fhore paa Steig, der 

dog felv havde været een af de forfte til at erflære fig for Harald. 

Sven handler altid”, faqde han, ,venffabeligt imod mig, og Det feer ud 

til at dette endnu iffe opherer". Han modtog de tilbudne Penge og fore 

parede dem. Udfendingerne fom blandt andre ogfan til em rig og I fin 

Kreds afholdt Bonde, ved Navn Høgne Langbjørnéføn. Denne viſte 
fig fom en Hædersmand. Da de fom frem med Pengene og Brevene, fagde 

han: ,jeg troede ikke at Kong Sven vidfte noget om mig, der fun ev en ringe 

Bonde; men mit Star lyder faa, at bvis ban fommer med Hærftjold til 

Norge, ſkal ingen Bondeføn være ham ffadeligere end jeg”. — Da Udfendine 

gerne fom tilbage til Kong Harald, maatte de omftændeligen berette Ham 

om, bvad Svar de pan ethvert Sted havde faget. Iſar fpurgte ban 

nøje om, hvad Einar, Krempen paa Gimfe, fom ban faldte ham, bavde fvaret. 

Da han hørte hans Svar, fagde han: „det var ogfog at vænte af ham, at 

Dan vilde fvare fom en Hadersmand, ffjønt juft itte af Kjærligbed til 

mig!" Om Thore fagde han, at paa fan funde man aldrig blive fog, 

vad hans egentlige Mening var. Om Hogne fagde han derimod: Der 

fivder et Lendermande-Evne". Kort efter drog Kongen om paa Vejrfler 

og fod, fom det fortælles, de Mænd, der ved denne Prøve var befundne 

forræverft findede, undgjelde derfor, deels paa Livet, deels ved Pengeftrafre. 

Kongen tæntte at fomme uforvarende over Steigar-Tbore, men en af 
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hans Venner, Der befandt fig å Kongens Folge, fendte ham underbaanden 

Bud derom, og fod ham tillige vide, at Kongen ej var ham god, faa vel 

fom hvad Straf der var overgaaet De andre, der havde modtaget Stik— 

penge. Thore føyndte fig ftrar at drage Kongen imøde, lod fom om in- 

genting var, indbød bam til Gjeftebud bos fig og fagde derpaa: for fort 

Fid fiden var der nogle danfte Mænd hos mig med venffatelige Breve 
og Penge fra Kong Svens jeg modtog Pengene, fordi jeg fandt vet retteft, 

at I fit, Hvad udenlandſke Høvdinger vilde anvende til at fvige Landet 

fra eder; ber ov det!" Med disſe Oud tog han en Diger Pengepung frem, 

og, qav Kongen den. Men nu”, fagde ban, maa jeg ffynde mig bjem, 

fordi der treffer fig faa uveldigt, at mine Bygdefolk ere komne op at flaas, 

og jeg maa fee til at forlige Dem; imidlertid vilde jeg Dog iffe undlade 

at gjøre eder min Opvartning allerede i Kveld”. Dermed gav han Heiten af 

Spurerne, og reed bort. Da Kongen fom til Gildet, var der iffe mange 

Gjefter tilftede, vg Thore felv fod fig ikfe fee. Mu bar Fbore ovverliftet 

08”, fagde Kongen; ,bam fan man aldrig gjennemføue, og beller iffe faar 

jeg noget Fag i ham Denne Gang; men det aner mig dog, at Hans Falft- 

bed og Underfundighed tilfivdjt berede ham en Daarlig Ende". Kongen be 

føate ogfaa Høgne Langbjørnsfon, tog Bejtfle bos bam, og bevidnede ham 

fin færdefes Tilfredehed med det gode Sindelag, ban havde lagt for Da— 

gen i Svaret til De Danffe Udſendinger. Han tilbed fig endog at ville 

opdoje ham til Lendermand. Men Høgne betakfede fig for Denne UGre. 

„Al anden Venſkab“ fagde ban, fom I, Herre, vifer mig, ſkal jeg movd- 

tage med Takke, og i alle Dele føge eders Hæder, men Lendermands— 

Navn vil jeg iffe have, Da jeq nok verd, hvorledes Vet da vilde gaa: naar 

fendermænd fom fammen, vilde det hede: Hogne fkal fidde vdertt, fordi 

ban fun er af Bondeæt og faaledes den ringefte af Lendermændene: Ti— 

telen vilde farledes ej vorde mig til Hæder, men fun til Spot. Langt 

ftørre 9ve bar jeg af at bede Bonde, men at man, naar Bønderne 

komme fammen, ſkal fige at Høgne er den vpperfte af Dem. Eders Ven- 

ffab fan jeg ligefuldt nyde, og til Gjengjeld vire eder Venſkab og Hæver, 

om jeg end vedbliver at bede Bonde, fom før”. Kongen fagde at dette 

var ftorfindet og forftandigt talt, og De ffilte$ ad med megen Kjærlighed '). 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 60—62. De her berettede Begivenheder 

fortælles ogfaa i Sagarn paa det ſamme Sted og i famme Følge, uden at 

det dog med Vished lader fig afgjøre, bvor vidt de alle fandt Sted under 

Haralds Ophold i og ved Nidaros fra hans Jilbagefomft om Heften 1049 

indtil hans Afrejfe om Vaaren 1050. Tid var der visfelig dertil, thi ſand— 

fynligviis anfom han til Throndhjem i September og rejfte ikke bort førend 

i Upril eller Mai, og i disje 8 eller 9 Maaneder Funde mangt og meget 

foregaa. Men af Fortællingens hele Gang, navnligen af Sfildringen af 
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Da Harald i Einars adle Svar til de foregivne danſke Udfendinger 

troede at fre Tegn paa et venffabeligere Sindelag, end ban bidtil havde 

fagt for Dagen imod bam, vilde han vgfaa paa fin Side fomme ham i 

Møde, og indbød ham derfor til at Gilde i Nidaros. Han havde upaa= 

tvivlelig Haab om, ved denne Lejlighed at faa ven Uenighed, der faa længe 

havde berffet mellem dem, ganſke bilagt. Einar fom, og fandt en ven- 

fig Modtagelfe; Kongen anvifte ham endog Hæverspladfen ved fin egen Side. 

Gfter AUftensmaaltidet, da Bordene vare borttagne, fatte Kongen, Einar 

og mange andre af Deres fælles Venner fig i en Kred pan Gule 

vet i Halmen, medens Hornene gif rundt og alle vare lyftige. Kongen 

og Einar fil Puder at fæne fig til, for vet at bave det mageligt, og nu 
begyndte De at fortælle binanden allebaande underholdende Hiftorier; Mandt 

andet førtalte Kongen om fine Bedrifter udenlands. Men Einar, fom 

nt var en gammel Mand, og dDerbos viftnof var træt af Rejſen og Dagens 

Qvitighed, ej at tale om Den Virkning, Driften maatte udøve paa bam, faa vel 

fom paa de vvrige, kunde i fit magelige Sæde ikke holde fig fra at blive fovnig, 

og børte mindre opmerfjomt efter. Kongen merkede det og tog det ilde op, 

fom om nemlig Ginar lod haant om Fortællingen, og ikke fatte tilbørlig 

Priis paa det forfonlige Sind, Kongen havde lagt for Dagen ved felv 

at gjøre det førte Stridt til Forlig og Venftab. Tilſidſt fant Einar 
foverde tilbage mod Puden. Da bviftede Kongen til en af de tilftede- 

værende, Der ogfaa var noget beflægtet med bam, og bed Grjotgard: ,tag en 

Viſk Halm, fnug den fammen, og ſtik i Haanden paa Einar; ryk faa 

Kongens og Ginars tiltagende Uvenffab, fynes det dog rimeligft at disſe Be— 

givenbeder firæftfe fig ud over et Iængere Tidsrum. Einars og Haraldé Kon 

flitter paa Thingene have faaledes fandiynligviis allerede fundet Sted deels 

før Magnus's Dev, faaledes fom vi ovenfor (GS. 132) have feet under Kon: 

gerneg fælles Ophold paa Oplandene, deels under Haralds førfte VBinterop: 

hold i Nidares 1047—48; muligt vogfaa, at Trotten angaaende den fundne 

Skat er at henfore hertil. Det vilde i faa Fald bidrage meget til at beſtyrke 

ben ovenfor fremfatte og antagne Formodning, at Harald opholdt fig Vintren 

10148 -49 i Viten, nemlig for faa vidt fom hans Uenighed med Einar gjorde 

ham Opholdet i Nidaros utaaleligt, maaffee endog uſikkert. Det falder da 

og langt rimeligere at antage, at Harald under dette Ophold i Viken har 

udfendt de banffe Mænd, for imidlertid at fætte Einar og andre Thronder 

og Oplændinger paa Prøve: at det lojule Svar, Ginar gav, har givet Hare 

ald Lyft eller Mod til, atter at overvintre t FThrondbjem, og at han paa 

Vejen derhen til Lands gjennem Gudbrandsdalen og over Dovre bar gjer 

ftet Thore paa Steig i Fron. Thi hvorvel det nok altid lader fig tænke, at 

han engang om VBintren 1049 eller Baaren 1050 har gjort en Skynderejfe fra 

Nidaros til Gudbrandsdalen, bliver det dog langt fra faa fandfynligt, fom 

at dette er fleet paa en Forbifart. Ved den her angivne Fordeling af Begi- 

venhederne vinder faaledes unegteligen alt en ftørre Sandfynlighed, indre Same 

menhæng og gjenfidig Begrundelfe, end fom bet berettes i Sagaen, 
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haardt i ham og fiig: vil du gaa til-Sængs, Einar!” Grjotgard gjorde 

fom Kongen fagde, og idet ban vyffede i Einar, fom denne i Forvirrin- 

gen til at fade en Lyd gaa. Kongen fprang op og gif ud; men Ginar blev 

overmaade bred over Den Spot man bavde tilladt fig imod ham. FJmidler- 

tid gif han Dog den Aften til Sængs. Men allerede Morgenen efter 
var han paa Ferde med en Skare bevæbnede Mænd, gik lige hen til det Loft 

eller Kammer i andet Stokverk, hvor Grjotgard fov, [od Døren bryde op, 

og fod ham felv gribe og dræbe. Kongen blev meget forbitret over fin 

Frændes Drab, vg den Sammenkomſt, fom han i faa venffabelige Henfigter 

bavde foranjtaltet, endtes  faaledes, Deels ved hans egen Uforfigtighed og 

ufloge Spog, Ddeels ved Einars Heftigbed, med fuldfomment Uvenfkab. 

Imidlertid lagde begges Venner fig ſtrax imellem, og dreve det Dertil, at 

Der aftaltes et Forligsmøde mellem dem. Einar begav fig derfor atter 

ud til Byen, tilligemed fin Huftru Bergljot, fin Søn Eindride, og et ftort 

Folge af Benner og Filbængere, - for vet mefte Bønder fra Omegnen. 

Han tog fig Herberge nede i Byen, og gik derfra, ledfaget af Eindride og 

VBønderne, op til Kongsqaarden, medens Bergljot blev tilbage i Herberget. 

- Men Harafd var not imidlertid bleven enig med lig felv om, at der al» 

drig funde vorde noget trygt og paalideligt Venſtab mellem Ginar og 

Dam, og at han iffe funde fivdde fiffert paa Tronen, faa længe Einar le— 

vede. Han bavde derfor befluttet at benytte Den gode Lejlighed, dette Møde 

tilbod, til at faa ham tagen af Dage, uden, fom det fader til, at gjøre 

fig nogen- Samvittiqbed over en faadan Lumffbed og Trolosbed, eller ende 

og at tage Den Fare i VBetragtning, for bvilfen ban udfatte fig med 

Henfyn til Einars talrige og mæytige Frænder og Tilhengere. Under 

fit fange Ophold i Gonftantinopel bavde ban vel ogfan feet alt for mange 

af flige Volds- og Lumftheds-Handlinger, feranftaltede af Kejferen felv eller 

hans  Haandlangere, maaftee endog felv hjulpet med at udfore Dem, 

til at bans Samvittighed nu flulde være faa øm i Dette Stykke. Han 

indrettede det liftigt faaledes, at Samtalen ſkulde foregaa i Den ſaakaldte 

Maalſtue i den nye, maaftee endnu iffe engang vet færdigbyggede, Kongs— 
gaard *) nede ved Elven, hvor ban havde fit Stib liggende frjlfærdigt, og 

ſaaledes ftrar funde fomme bort, vm Der var nogen Fare. J Denne 

Maalftue begav van fig ind med nogle faa Folk, og fod den evrige Hird 

ftaa udenfor i Gaarden; men for at Einar iffe flulde fre at Der var no= 

gen inde hos hamn, fod han Fjelen nærften Drage beelt for Ljoren, faa at 

Der fun var en ſmal Aabning. Da Einar fom til Kongsgaarden med 

1) At Maalftuen var i den nye Gaard, figes udtrykfeligt. Hrokkinſkinna læg- 

ger endog til: , Maalftuen var dengang der, hvor Hallen nu er”. Harald 

Haardraades Saga Gap. 63. 



252 Harald Haardraave. 

fit Følge, ſagde ban til fin Søn Eindrive: „bliv du ude i Forftuen med 

vore Folk, faa bar jeg ingen Fare at frygte". Eindride tog derfor ads 

udenfor Stuedøren. Cinar gif ind, og udbrød forundret: Det er jo mørkt 

i Kongens Maaljtue!" Men i det famme anfaldt Kongens Mænd ham, 

baade med Hug og Stil. Einar fprang lige mod Kongen hvor ban fav, 

og bug til ban, men gjorde bam ingen Slade, da ban for Site 

ferbeds Skyld havde tager to Brynjer paa. Da Einar nu fit Saar 

paa Snar, raabte ban: „bvaſt bide nu Kongens Hunde!" Eindride hørte 

Det, og lob ind med draget Sverd, men blev ftrar dræbt ved fin Faders 

Side). J vet famme flotfede Kongens Hirdmænd fig fammen om 

Stuedøren, medens Einars Ledfagere, nok eggede hinanden indbyr— 

Deg til at hevne deres Høvding, men uden Dog at gjøre nøget 

Angret, da de favnede en UAnforer. Nu fom Kongen ud, fod fit 

Merke rejfe, og befalede fine Mænd at forme Fylking. Men havde 

Bønderne iffe vovet at angribe Kongen før, da vovede De Det end 

mindre nu, og Harald fom uden Vanfteligbed med hele Skaren ned til fit 

Skib, der allerede faa fejlfærdigt, og roede fan hurtigt fom muligt ud af 

Elven. Imidlertid havde Bergljot erfaret fin Mand og Søns Drab 

og ilede firar op til Kongsqaarden for at opmuntre Benderne til Kamp. 

Men da hun fom Derop, faa hun allerede Kongen ro ud efter Uaen, og 

fagde: ,nu favne vi min Frænde Haafon Ivarsſon, thi ſtod han her paa 

Bukten, vilde ikke Einars Banemand funne ro ud ad Aaen", Derpaa 

tod hun fofle om de drabtes Liig, og foranttaltede deres bojtidelige Be— 

gravelje. - De jordedes i Olafskirken, ved Siden af Kong Magnus 

den gode *). - Med Einar faldt den fidfte Veteran af det Uviitokrati, der 

havde indfuger fine politifte Grundfætninger under Fleerherredømmets og 

Selvraadigbedens Tid, og Derfor ikke kunde finde fig i De Baand, fom 

en mere ordnet Statsforfatning og em froftigere Styrelfe nødvendigvis 

maatte paalvgge dets Medlemmer. Med disſſe Grundfætninger, hvilke 

bans ftore, og for en Underfaat utilborlige Magt vgfaa formaaede at 

fætte igjennem, pasfede han iffe for den nye Tingenes Orden, og maatte 

feent eller tidligt fulde fom et Offer for den, hvis den ikke felv ſtulde 

vorde tilintetgjort. — Hans Dod var for far vidt nødvendig, og heldig 

for Landets fremtidige Udvikling. Men derfor fan man lige fuldt beklage 

at det maatte faa være, vg misbillige den om Byzantinerhoffets Næntker mine 

dende, med Foreſtillingen om norft rlighed faa lidet ftemmende Maade, 

bvorpaa ban blev tagen af Dage. Fi Ginars Fejl tilborte alene den Tids— 

afder og de Forhold, hvori han var vpdragen, og udfprang Desuden fun 

1) Ffølge Morfinffinna hed Eindrides Banemand Urne. 

*) Harald Huardraadeé Saga Cap. 63, Snorre Gap. 45. 
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af misforftaaede og overdrevne Begreber om Det Fribedsfind, der ſomme— 

de en egte Stormand: hans Fædrelandskjærligbed og ridderlige Sindelag 

pare derimod grundede I hans egen Gharafreer, og fandtes neppe hos 

mange af hans Landsmænd i faa bøj Grad, fom bos ham. Vi ville 

øgfan å det Folgende fee Erempler paa felvraadige og opfætfige Lender- 

mænd, men iffe finde nogen, Der i Dette Stykke handlede faaledeg af Ober— 

beviisning, og uden eqoiftiffe, upatrivtiffe Henfigter, fom Einar. Og 

vad man end fan bare at udjiætte paa Einar, maa man aldrig glemme, 

at det var ham, fom i Nodens Stund da Norges Selvitendighed var 

paa Vej til at øvdelægges for ſtedſe, kaldte den igjen til Live, og grund— 

fagde den for fommende Slagter vid at fætte Unerkjendelfen af St Olafs 

Helligdom igjennem, afryfte Det Danffe Aag, og falde Magnus den gove 

tilbage. Einar fortjener Derfor fledfe at nævnes I Norges Aarboger 

fom Fædrelandeté Befrier, og denne Roos opvejer alt, hvad der fan 

figes til Hans Davdel. 

21. Uroligheder formedelft Einars Drab. Finn Urnesføn damper Dem. 

Ginars Drab vakte ſaadan Uvilje, ej alene blandt de Bønder, han 

havde havt med fig, men ogſaa blandt Bymandene, at de floffede fig fam- 

men og truede med Ufred, medens Bergljot fendte Bud til Haafon Jvars- 

føn paa Oplandene, Einars nærmefte Frænde og mætigite Eftermaals- 

mand, for at melde det føede, og eage ham til Hevn Kongen 

povede iffe engang felv at vende tilbage for at formilde Bonderne, men 

ftevnede lige ud til Ørlandet, for at bede Finn Arnesſon paa Uuftr- 

aat om Biftand, da ban deels havde megen Indfvdelfe+ hos VBøn- 
derne, dels var en god Ben af Haafon Jvarsføn, med bvem han tidli- 

gere havde været fammen i Beftervifing. Finn, fom nu ftod paa en me 

get venftabelig Fod med Harald, fiden der var blepet Dobbelt Svogerffab 

imellem dem, vg fom vel deguden ikke ugjerne faa Den mægtige Cinars, 

Arnmodlingernes gamle Medbejlers, Hald, tog godt imod Kongen, og Denne 

fagde ham nu, i bvilfen Nød han befandt fig. Finn piejede altid at 

være djerv og ubetænfjom i fin Fale. Han fvarede derfor: ,jeg bar iffe 

feet nogen faa daarlig til at ftille fig, fom dig: førit gjør du bvad Ondt 

det flal være, og fiden er du faa ræd, at du iffe verd, hvor du ftal 

gjøre af dig”. Kongen fo og fagde: , mit rende til dig, Svoger, er at 

faa dig til at vejfe ind til Byen, og ſnakke Bønderne til Nette; lykkes 

ikke det, vilde jeg du ſkulde rejfe til Oplandene, og tale godt for Haakon 

Ivarsføn, faa at han ej gjør Opftand imod mig". Hvad vil du Da”, 

fagde Finn, ,love mig til Befønning, om jeg paatager mig Denne Reſſe, 
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der ev faa farlig, fiden baade Thronderne og Opfændingerne nu ere fan 

fiendtligt ftemte mod Dig, at ingen af dine Mænd fan tænke paa at fomme 

Did, uden for faa vidt ban perfonligt ffulde ftaa fig bedre med Dem, og 

nyde godt deraf?" „Rejs du fun, Svoger”, fagde Kongen, „og udret dette 

AErende, hvilket jeg veed du fan, om ellers nogen fan Vet : nemlig at ftaffe 

mig Denne Fare fra Halſen; og forlang far af os, hvad du vil. Finn 

fvarede: ,faa hold da ogfaa dit Ord: hvad jeg forlanger, det fan jeg lige 

faa gjerne fige ftrar, nemlig at min Broder Kalf atter faar Grid og Landé- 

vilt i Norge faa vel fom alle De Gjendomme og Værdigheder, Han bavde, 

førend han forlod Landet”. Kongen fovede og baandfærtede det højtideligt 

i Bidners NMærværeife. Men”, fagde Finn, sbvad ſkal jeg Da byde 

Haafon FIvarsføn, for at faa ham overtalt til Forlig, thi ban bar mu 

meeft at fige blandt Optændingerne og Thronderne?“ , Hør ført”, fagde 

Kongen, ,bvad ban fordrer, og føg faa at ramme mit Jarv fom du bedſt 

peed og fan; negt bam tilfidft intet uden Kongedømmet alene”. 

Da dette var aftalt, rejfte Harald fyvd til More, bvor ban ſamlede 

en betydelig Styrfe og fiden, fom man maa antage, Drog videre til Vi 

fen. Finn Arnesføn Derimod drøg ind til Byen, ledfaget af 80 Huus- 

karle. Han fammenfaldte ftrar et Thing i Byen felv, og vifte Bymæn- 

dene og Bønderne i en lang og forftandig Tale, hvor ufornuftigt det var 

at hade deres Konge og begynde Ufred imod ham. Han bad dem beller 

at vælge alt andet; ban erindrede dem om alt hvad de havde maattet 

døje, fiden de havde fat fig op mod Kong Olaf den bellige. „De be— 

gangne Drab”, fagde han, ,vil Kongen bøde efter de bedfte og forftandigite 

Mands Kjendelfe”. Finn udrettede faa meget ved Disfe Foreſtillinger, at 

alle fovede, intet videre at foretage i denne Sag, førend de Mænd, fom 

Bergljot havde fendt til Haafon Jvarsføn, vare fomne tilbage med Be 

fted om hvad han vilde gjore. Finn rejſte derpaa, fremdeles ledfaget af 

fine Huuskarle, over Orfedalen, Opdal og Dovrefjeld ned til Oplandene, 

og tog førft ind til Orm Jarl, der var gift med bans Datter Sigrid. 

Efter Naadflagning med ham indbod han Haafon Jvarsføn til en Sam- 

tale, bvorfor Denne heller ikke undflog fig. Finn fremførte nu Det Yrende, 

Kongen bavde givet ham, og Haafon lagde ifte Dolgsmaal paa, at ban 

baade anfaa det for fin Pligt at hevne fin Frænde Eindride, og Dertil 

havde faaet Bud fra Fbrondhjem om, at ban ber vilde faa Folk nok til 

at funne begynde en Opftand mod Koengen. Men Finn foreftillede ban, 

bvor utlogt ban bandlede i at fille fig i Spidfen for en Oprørsflok i 

Stedet for at modtage faa ftor Hæver, fom han felv Funde forlange, af 

1) Tegn paa Skinſyge mellem Einar og Kalf Arnesſon ere tidligere anførte 

(L 2. S. 846, jvfr. 854). 
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fin Konge, hvilken han desuden havde fvoret Troſkabs-Ed. Enten”, fagde 

Finn, ,bliver du flagen, og da er det ſikkert not at du har forbrudt Liv og 

Gods, eller du fejrer, og Vu vil du blive foldet Drottinsfviger, og vorde 

foragtet og afſkyet af enhver brav Mand".  Ogfaa Orm Jarl fandede, 

pvad Finn havde fagt, og raadede Haakon til at modtage Forligstilbudet. 

Haakon betænkte fig en Stund, men lovede tilſidſt at modtage Forlig paa 

den VBetingelfe, at Kongen ftulde give ham Magnus den godes Datter 

Nagnbild til Egte med faa ftor Medgift, fom det pasfede fig for hende, 

og hun felv fyntes. Dette fovede Finn paa Kongens Vegne, og Forliget 

blev faaledes faft og bøjtideligt fluttet. Men da Nagnbild endnu fun var 

et Barn, blev, fom man af det Følgende fan fee, Giftermaalet felv udfat, 

indtil hun maatte bave naaet den tilbørlige Alder I). 

Finn vendte nu med vel forrettet Sag tilbage til Throndhjen. Da de 

misførnøjede Bønder her fun havde væntet paa, at Haafon Jvarsføn vilde 

ftile fig i Spidfen for dem, og iffe havde nogen Anfører at fætte i hans 

Sted, [ode de al Janfe om Opftand fare, og Urolighederne bleve faaleves 

ved Finns floge Underhandlinger aldeles dæmpede *). Harald fad nu fuld- 

fommen fiffert paa Kongetvonen, og hvor meget hans Magt nu var ftegen, 

vilte fig deraf, at de Hovdinger, Der berefter fom i Uenighed med ham, 

iffe, fom Einar, vovede at forblive i Landet, men begave fig til Danmark 
elfev Sverige. 

22. Kalf Urnegføns Fald. Finn Arnesſon forlader Harald og bliver Kong 

Svens Jarl. 

Finn Avnesfon felv var, merfeligt nof, Den forfte blandt Haralds Len- 

dermænd, der forlod ham i Brede, og ſaaledes bandlede tvertimod de 

Grundfætninger, han bavde opftillet i fin Tale for Haafon Ivarsføn. Ef— 

ter det Løfte, Kongen bavde givet ham, blev hans Broder Kalfs Fred- 

føshed opbævet, og Finn fendte ftrar Bud til Orknoerne for at bringe 

ham denne glædelige Fidende. Kalf fom ogfan ſtrax, og begav fig førft 

til Finn, fom ffaffede ham forelodig Grid eller Lejde; fiden havde han en 

1) Dette figes, fom det ovenfor (S. 233) er bemerket, iffe udtrytfeligt, tverti- 

mod omtale Hrokfinffinna og Snorre Forhandlingerne mellem Harald og 

Haakon angaaende GFarleværdigheden fom om de feulde have fundet Sted 

ftrar efter Forliget, og før Kalfs Død; men det er allerede tilftrætteligt viift, 

at de førft fenere Funne have fundet Sted, da Ragnhild i 1050 endnu Fun 

var et Barn. Vel heder det i Hrokfinffinna og hos Snorre, at Finn Ar— 

neéføn ogfaa var tilftede da Haafon anholdt om Ragnhilds Haand, men 

bette kan ej være muligt, da Finn paa den Tid var i Danmark, ligeſom 
heller iffe hans Nærværelfe ved Samtalen var nødvendig. 

7) Harald Haardraades Saga 3. Gap. 61, 65. Snorre Gap. 46 —48. 
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Sammenfomft med Kongen, font han itte havde feet, fiden ve frode fiendt- 

ligt overfor hinanden ved Stikleſtad. De fluttede her et formeligt Forlig 

paa De mellem Kongen og Finn forben aftalte Betingeljer, og Kalf for- 

bandt fig ligeledes, fom forben under Maqnus ven gede, til at udføre 

alt, bvad Kongen paalagde bam til hans Magts Fremme.  Derpaa tiltvaadte 

ban alle fine forrige Gjendomme og Vejtfler. - Sommeren efter (1051) 

fedfagede ban, fom de øvrige Lendermond, Harald paa et af De regel- 

mæsfige Herjetog til Danmark. Denne Gang bjemføgtes fornemmelig 

Fyn, men man forefandt der en betydelig Styrfe af Jndbyagerne, fom 

vare rede til at give Mordmændene en varm Modtagelfe. Ikke deſto min- 

Dre gav Kongen VBefaling til at gjøre Landgang, og foreffrev bvorledes og 

i bvad Orden dette frulde fee. Fil Befalinggmand over ten Stare, fom 

førft ffulde qaa op, fatte han Kalr Arnesſon, betydede bar, bvor ban feulde 

ftevne ben, og forfifrede, at han felv ftrar frulde fomme efter med De øve 

rige Fvopper, for at fraa ban Vi, om Det behovedes. Kalf adlød 

Befalingen, men blev ftrar modtagen af en langt talvigere Fiendebær. 

$Han angret den modigt, vg der blev en bidfig Kamp, men den var fun 

fortvarig, da Fienden aldeles overmandede Kalfs ubetydelige S fare, fom derfor 

maatte flygte tilbge til Sfibene. Danerne forfulgte Den, og drobte mange 

af Nordmændene, blandt dem ogfaa Kalf felv. - Nu førft gif Harald i 

Land med fine Mænd. De vare iffe fomne langt, forend De fandt fine 

faldne Landsmænde Lig. Kalfs Liig blev baaret ned til Sfibene, men 

Kongen fortfatte fit Tog op I Landet, berjede Det, og Dræbte mange Folk, 

uden, fom Det fynes, at ftøde paa nogen ftørre Fiendebær, end at ban let 

funde adfplitte den 1). Derfor holdt vgfaa Finn Arnesſon fig overbevinft 

om, at Kongen med FAD bavde maget Det faa, at bans Broder Kalf mi- 

ftede Livet, ved førft at fende dam i Land mod en ſtor Overmagt, vg 

dDerpaa at fade ham ganffe i Stitfen. Finn veflagede fig bojligen over 

det falffe Spil, Kongen havde Drevet med ham, ved at benvtte ham fom 

Redſkab til at lokke Kalf fra hans ſikre Opholdsſted hos Fhorfinn Jarl, og 

enfelte, føm fandede Dette, forundrede fig fun over Finns Forblindelfe, efter 

fom Kongen havde givet Bevifer paa Hevngjerrigbed i Tilfalde, hvor der 

var fangt mindre at tage Hevn over, end hvad Kalf havde gjørt. Kon— 

gen fod Folk tale berom bvad de vilde, og indlod fig bverken paa at be- 

negte eller befræfte Det. Dog kunde man tydeligt merfe paa dam, at han 

ej var utilfreds Dermed: ja Der funde neppe fænger være Thibl om, at 

dDet var fleet ved hans Foranftaltning, da han, i et ubeldigt Ojeblik, eller 

1) Her anføres et Bers af Urnor, omtrent af følgende Indhold: „Fyrſten far- 

vede ben blanke Egg rød paa JFynn, og Ilden fortærede Folks Huſe; Fyn: 

boernes Untal blev forringet”. 
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i den glade Bevidithed om at han endelig havde faaet fine farligfte Mod— 

ftandere ryddede afvejen, fvad et Vers, hvori ban rofte fig af at have vol- 

det tretten Mends Dod, idet han tillige paa en vis Maade undføyldte fig 

med at han nødfagedes til Drab, og flagede over Folks Ondſkab. Hvilke 

disfe tretten Ofere vare, om han regner dem fige fra fin førfte Optræs 

den paa Krigs- og Hovdingebanen, eller om det virfelig var faa mange 

norffe Stormænd, han havde ladet tage af Dage, nævnes ej; Vet førfte er 

imidlertid det rimeligfte. Men vift ev det, at i det mindfte hans Omgivelfer 

anfaa Det afgjort at han blandt Hine tretten regnede Cinar, Eindride 

og Kalf: fandfynligviis bave de vel neppe endog funnet faa Fallet udfyldt, 

uden ved at regne Kalf med '). Finn Arnesføns Forbitrelfe gik faa vidt, 

at ban forlod Norge, og begav fig til Kong Sven, der modtog ham me 

aabne Arme. Efter fange, hemmelige Samtaler mellem dem fom det en- 

Delig Dertil, at Finn, tilfidefættende Fædreland og Troſkabsed for privat 

Hevnlyjt, git Kong Sven til Haande og blev hans Mand, bvorimod Sven 
qav ham Jarl$navn, og vverdrog ham Halland at beftyre og forfvare 

mod fine egne Land8mænd. Finn var Dog not ikke den enefte, der paa 

Denne Tid gjorde fig føvidig i faadant Landsforræderi: Om Urolighederne 

efter Einars Drab end vare bilagte, ſynes de dog at bave fremfaldt flere 

flige Frafald, ifær efter at Finn, der felv mæglede Forliget, havde givet det før- 

fte Grempel. „Paa denne Tid", beder det nemlig i en Saga, vare Lendere 

mændene i Norge faa overmodige og opfætfige, at faa fnart de i et eller 

andet vare misfornøjede med Kongens Handlemaade, feb de af Landet fyd 

til Danmarf, til Kong Sven, fom da gjorde dem til ftore Mænd i fit 

Nige, og gav dem Guld, Koſtbarheder og Hædersgaver, bvilfet Skalden Thjo— 

dolf bevidner, idet han figer: ,en vakker Stare bar fveget fin Troſkab, fors 

fadt fin ædle Herre og gaget over til Sven: Denne for brave Mænd uvær 

dige Fed vil fænge mindes” *). 

23. Halldor Snorresſons Uenighed med Harald. 

Om Harald ftrar efter Toget til Fyn 1051 vendte tilbage til det 
Throndbjemſke, - eller om ban endnu tilbragte een eller to Vintre i Viken, 

figes ingenfteds med Beftemthed, dDa det er med Aaret 1052 at den før omtalte 

dunklere Periode af Haralds Regjeringstid begynder, fra bvilfen Sagaerne 

ingen beftemte biftoriffe Optegnelſer meddele. Det vilde ikke været i fig felt faa une 

1) Harald Haardraades Saga, Gap. 70, Snorre Gap. 54. 

?) Morkinſtinna fol. 10.a. famt Flatøbogen, (Fornm. Sögur IV. 282 Var. 3), 

og Fagrffinna, Gap. 190. Ågrip, Gap. 35, der ellers omtaler Finn alene 

fom. „en mægtig Mand paa Ranarike, med hvis Broderdatter Harald var 

gift”, fortæller at han drog til Danmark med fyv Langſtibe. 

Mund. Det norffe Jelts Hiſtorie. J. NM. MG 
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derligt, om ban i den førfte Iid efter Einar Fhambarffelve8 Drab holdt 

fig borte fra Trondhjem; men da Finn Arnesfon havde bragt et fulde 

ftændigt Forlig til VBeje, bvilfet allerede flede i Løbet af 1051, var der dog 

iffe egentlig nogen Grund for bam til fængere at frygte Fbrønderne, og 

før den Sags Skyld funde han faaledes gjerne bave tilbragt Vintren 1050 

—1051 i Throndhjem, og faa meget mere den følgende Vinter. - Den i 

enfelte Sagabearbejdelſer meddeelte Fortælling om det uvenffabelige For- 

hold, der opſtod mellem Halldor Snorresføn og Kongen, og om deres Adſtil— 
felfe, indebofder vel enkelte Antydninger i den her omhandlede Henfeende, 

men iffe faaledes, at Spørgsmaafet derved ganſke bliver opklaret. For- 

tællingen om Halldor Snorresføn er ellers i andre Henfeender færdeles 

opfyfende, faa vel med Henfyn til Livet ved Haralds Hurd, fom til at 

vife, hvor eftergivende Harald med af fin Strenghed vg Myndighed dog 

funde være mod fine gamle Krigsfamerater, og bvilfen overmodig Opførfel 

disfe torde tillade fig mod ham. Fortallingen felv bærer, enkelte chrono— 

fogiffe Ufifferheder fraregnede, ganffe Sandhedens Præg, og vi meddele 

Derfor det Væfentligfte Devaf. 

Halldor par, fom det allerede ovenfor ev nævnt, vm Vaaren 1048 

dragen over til Island paa det ham af Kongen ffjentede, og ved Kongens 

Hjelp bemandede Skib, for at beføge fine Frænder. Der forblev han den 

næfte Vinter, og vendte ikke tilbage førend Sommeren derefter (1049), 

bvor han da fandfynligvits traf Harald ſtrax efter hans Tilbagekomſt fra 

Toget til Slesvig og Forfolgelſen ved Less. Men Haldor, beder Vet, 

begyndte nu at vife Kongen mindre Opmertfømbed end før, idet han ofte 

udeblev, naar ban ſkulde følge ham, og ftundom frærmede ude om Næt- 

terne, å Stedet for at ſove Kongens Herberge. Kongen lagde Merke til 

Halldors Forfømmelighed, og Det vifte fig fnart, at ban Derfor bavde et 

mindre godt Øje til bam, end hidtil. Det trar fig engang, Da Hornet gik 

rundt, at Haldor, hvis Sidemand var en gammel og af Kongen meget 
yndet Hirdmand ved Navn Thore Enqlandsfarer *), leverede Denne Hornet, 

efter ærligt at have Ddruffet mere end Halvdelen deraf; men Thore, der 

var gammel og fvag, funde ikfe Ddriffe faa burtigt, og Kongen troede der- 

for at Halldor utilborligt bavde føulfet. Han fagde Derfor til Haldor: 

pfeent færer man dog fine Folk at fjende, bvo ftulde have troet at Du ved 

Driften gjør Kneb med en Olding, men løber frent om Natten efter flette 

Fruentimmer i Stedet for at ledfage din Konge?" Halldor værdigedes 

iffe engang at fvare paa Denne FJiltale, men var iffe Defto mindre meget 

opbragt Derover. Hans anden Sidefamerat; ved Navn VBaard fra Op- 

1) Han faldtes ſaaledes, figes ber, fordi han i fine yngre Dage havde været en 

ftor Kjøbmand og længe ligget paa Fart til fremmede Lande, navnlig Eng: 

fand, ligefom han og havde ført Kongen mange herlige Suger hjem. 
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fandene, en brav og veltænfende ung Mand, fandt Vette flemt, og føyndte 

fig tidligt den følgende Morgen at oplyfe Kongen om hans Fejltagelfe. 

Han fortalte bam Sagens vette Sammenhæng, at Halldor havde drukket 

ærligt og redeligt, og lagde til, at det heller iffe forholdt fig faaledes at 

han lob efter flette Fruentimmer, ſtjont hans Venner not funde enſke, at 

han holdt fig mere til Kongen. Harald fagde da, at han og Halldor nok 

ftulde blive forligte om Denne Sag, naar De næfte Gang fom fammen, og 

da Baard nu vgfaa beroligede Halldor, blev der iffe ytret videre derom, 

men Forftaaelfen mellem Halldor og Kongen var Dog intet mindre end 

god. Da Julen fom *), blev der, fom en fædvanlig Jule-Moro, beftemt 

Straffe (Bite), beftaaende i at tømme et eller flere Horn (Viteshorn), 

for alle Slags Smaaforfeelfer, fom at fomme for filde op, eller til Kir- 

fen, o.a. D. Det hørte til, at de, der ſkulde tømme flige Horn, ej fad i 

deres fædvanlige Rum paa Banken, men Derimod nede paa Gulvet, i 

Halmen, bvormed dette var belagt. En Morgen bavde Kjertefvendene, for 

ret at have Morffab, beſtukket Kfofferen til at ringe til Ottefang tidligere 

end fædvanligt, faa at en Mængde fom for feent og følgelig domtes til at 

temme Biteshornet, blandt dem ogſaa Halldor. Han fyntes imidlertid 

iffe om denne Spøg, og blev fiddende i fit Mum, medens De andre fatte 

fig paa Gulvet. Alligevel bragte man ham Viteshornet, men han vilde 

iffe driffe. Dette blev meldt Kongen, fom fagde: Det fan ikke være fandt, 

og I alle Fald vil han da vel modtage Hornet, naar jeg felv bringer bam 

det". Kongen tog virfelig Hornet, og gif hen til Haldor dermed. Hall 

Dør rejfte fig op før Kongen, men da denne bad ham at Ddriffe, vægrede 

han fig derved, og meente at han ej var pligtig Dertil, Da man fun havde 

anvendt Kneb, for at faa ham og andre fælvdede. „Du faar dog Drikke 

Bitet lige faa vel fom de øvrige”, fagde Kongen. , Det fan maaſtkee not 

lykkes dig, Konge", fagde Halldor, ,at tvinge mig til drikke dette Vite, 
men iffe vilde Sigurd Syr funne have tvunget Snorre Gode til noget, han 

ej vilde". Med disfe Ord tog ban Hornet og drak deraf, men Kongen 

blev meget vred, og gik til fit Rum. Da Nytaarsdagen fom, ffulde Sole 

den udbetales Hirdmændene; men de fit den fun betalt i bin Daarlige 

Mynt, fom ovenfor er omtalt, der mere beftod af Kobber end af Solv, 

og fpotviis faldtes Haradsflaatten Da Halldor havde modtaget Pen- 

gene, fagde han Dem paa Skjodet af fin Kappe, fom ban holdt op med 

1) Af Sagaens Udtryf ffulde man nærmeft flutte at det var Julen firar efter 

den Sommer, Halldor var Fommen tilbage fra Island. Vel funde man ogfaa 

formode at den i Sagaen med faa Ord omtalte Forfømmelighed, Halldor ud: 

vifte, har omfattet et længere Jidsrum, men dog maa man, naar man feer 

hen til de øvrige Omftændigheder, antage Sagaens Tiddangivelfe for rigtig, 

fe nedf. S. 2614. 

å 
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den ene Haand, betvagtede Dem, og flog faa nedenunder med den anden 

faa at de faldt ned i Halmen. Det var ilde gjort”, fagde VBaard, 

fom faa det, „thi Kongen anfeer det vift for em Fornærmelfe, naar man 

vrager hans Penge". Men Halldor meente at Det iffe havde nogen Fare. 

Da Julen var forbi, begyndte Kongen at lade fine Skibe udrufte for at 

Drage fydefter, og foretage det fædvanlige Sommertog til Danmark. Halle 

Dor gjorde dog ingen Miner til at følge med, iffe engang va Kongen alle 

rede var næften  vejfefærdig. Paa Baards Sporgsmaal, hvad dette ffulde 

betyde, fagde han at det var hans Henfigt at blive tilbage, fiden han godt 

unde fee, at Kongen iffe yndede ham. „Han vil Dog vilt, at du falk følge 

med”, fagde Baard, gif fiden ben til Kongen, og fortalte at Halldor ej 

gjorde fig rede til Rejfen, bvilfet, fom ban fagde, var ftor Skade, da man 

vanffelig fit nogen, der funde udfylde hans Sted i Stavnen. „Sig ham”, 

fagde Kongen, „at jeg haaber ban nof bliver med, og at den Misforftaaelfe, 

der nu en Stund har fundet Sted mellem 08, ej har noget at betyde". 

Baard fagde ham Dette, og at Kongen flet ikfe vilde undvære band Tjeneſte. 

Haldor lod fig omfider overtale til at følge med, og indtog fin fædvanlige 

Plads fom Kongens Stavnbo. Paa Farten fydefter traf det fig en Gang, at 

Haldor pludfelig befalede den, der ſtod ved Roret, at dDreje af. Kongen 

derimod bød ham, at holde famme Kurs fom før. Halldor fagde atter: 

„drej af!" Kongen gjentog ligeledes fin Befaling. „Men I flvrer jo 
lige paa Skjeret““, raabte Halldor. Dog det var for feent, tbi Skibet 

ftødte faa haardt mod et Skjer, at hele Underdefen gik af, vg Det maatte 

flyttes til Land ved Hjelp af andre Skibe, for at gjøres Vd.  Fmid- 

fertid blev der flanet Felte op, faa fænge man var nødt til at opbolde 

fig der. Morgenen efter vaagnede Baard ved, at Haldor pakkede ind. 

Paa Baards GSpørgsmaal, bvor ban agtede fig ben, fvarede ban: 

„paa et Fragtftib ber i Nærbheden, faa at vi nu fomme til at drage Hver 

vor Vej, da jeg ikke ønfter at Kongen oftere ſkal forfpilde fine Skibe el- 

fer andre Koftbarheder,- alene for at frænfe mig”. - Baard bad ham dog 

at bie lidt, til han bavde talt med Kongen. Da Kongen faa Baard fomme, 
fagde ban: ,du ev tidlig paa Færde idag!" „Det fan nok behøves” fagde 

Baard, „thi Halldor bereder fig til at rejſe bort, faafom han finder — 

hvad der og ev fandt, — at du bar handlet uvenffabeligt imod ham; han 

agter fig nu tilbage til fit Skib i Throndhjem, og derfra ud til Jsland; 

men da ftilles Iikte av, fom det fig hør og bør, og min Mening er, at du 
vanffelig faar nogen faa paalidelig Mand fom ban”. - Kongen ytrede og— 

faa at ban gjerne vilde forlige8 med bam, og at ban ikke vilde Lægge den 

fidfte Uenighed videre paa Hjerte. Baard gif Verpaa tilbage til Halldor, 

og fagde ham Kongens forfonlige Ord. Men Halldor fvarede fun: 

„hvorfor ffulde jeg tjene dam fængere, naar jeg iffe engang faar min Sold 



Halldor GSnorresføns fore Fordringer. 261 

uforfalffet?” „Tal itte berom”, fagde Baard, du fan not finde Dig i 

hvad Lendermænds Sønner tage imod uden at fnurre; fidft bar du Dig 

heller iffe anftændigt ad, idet du kaſtede Pengene ned i Halmen og fpildte 

dem: du fan jo deg vel begribe at Kongen anfeer dette fom gjort for at 

haane ham”. „Jeg tror dog ikke“, ſagde Halldor, ,at jeg en enefte Gang 

har viift faa ftor Uefterrettelighed i at følge Kongen, fom han i Udbeta- 

fing af Solden". „Deri har du viftnot Net", fagde Baard; ,0i lidt 

endnu, og (ad mig tale med Kongen derom”. Baard git virkelig atter 

til Kongen, og bad ham fade Halldor faa fin Sold i gode Penge, hvile 

fet han i Sandhed var værd. Men fynes du Da ikke“, fpurgte Kongen, 

„at Det er noget djervt af Dig at bede om anden Sold for Halldor, end 

den fom Lendermænds Sønner modtage, efter Den baanlige Maade hvor- 

paa ban foor frem ved fidfte Udtælling?" „Tag beller, Herre", fagde 

Baard, „i Betragtning, hvad der er langt mere værd, nemlig hans Brav- 

hed og eders fange Benfkab, faa vel fom eders egen 2Gvdelmodighed: I 

fjender jo Desuden Halldors GSindsbeffaffenbed og Strenghed, og det tje- 

ner dig felv til re, at vife bam Hæder!" „Du taler fom en brav 

Mand”, fagde Kongen, ,lad ham faa Pengene!" Baard fit dem udbetalte, 

og bragte Halldor dem: det var 12 Mt. Sølv. Men Halldor var dog ende 

nu iffe tilfreds hermed. Han vilde iffe fænger være paa Kongens Skib, 

og hvis denne fremdeles ønffede at beholde ham hos fig, maatte ban, fagde 

- Haldor, flaffe ham et eget Skib at ftyre, og det til Gjendom. VBaard fo- 

rebragte Kongen ogfaa denne Unmodning, idet han foreftillede ham, at han 

vift vilde være tjent med en faa poalidelig Skibsftyrer fom Halldor. Kon— 

gen fandt Dette heller iffe faa uvrimeligt, og fovede at gjøre ved Sagen, 

hvad ban funde. Han fod ſtrax en af fine Stibsftyrere, ved Mavn 

Svein af Lyrgja '), en Lendermand, falde til fig, og fagde til ham, at da 

fan var af faa hoj Et, og dertil meget forftandig, ønftede han belft at have 

bam paa fit eget Stib, for at nyde godt af bans vife Raad; til det 

Skib, ban Hidtil havde ført, funde en anden Styrer udnævnes. Svein 

udtryfte fin Forundring over denne pludfelige Trang, Kongen vifte til at 

raadfpørge bam, hvilket han bidtil aldrig havde plejet, og bad om at faa 

vide, hvo der ſkulde afføfe ham i Befalingen over Stibet. Kongen nævnte 

Halldor. — Svein fagde: ,jeg havde dog aldrig tænkt, at du vilde tage 

Befalingen fra mig og give den til en FJslænding". ,Hans GI", fva- 

1) Denne Svein fynes, efter det Naboffab at domme, der lader til at have fun: 

det Sted mellem hans Gaarde og Nidaros, at have været en Ihrønder. 

Øen Formodning ligger derfor nær, at han var en GSøn af Orm Lyrgja 

(fe ovf. I. 2. S. 260) og Gudrun Lundefol, hvis man ellers blot Éunde an- 

tage „Lyrgja“ for et Stedsnavn, eller paavife et faadant Sted i Thronde— 

lagen, Eller maaffee man burde læfe , Svein lyrgja“, itte „af Lyrgja". 
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rede Kongen, ,er iffe værre paa Island, end din her i Norge, og des— 

uden er det jo iffe faa fænge fiden, at de, fom nu bebo Island, vare 

virfelige Nordmænd 1)". Det blev ved Haralds Beftemmelfe. Svein maatte 

overlade Skibet til Halldor, og fiden fortfatte8 Nejfen til Viten, hvor 

Kongen fagde ind til Oslo *), og tog Vejtfler. 

En Dag, da Kongen fad og drak med fine Mænd, hvoriblandt ogfan 

Halldor, fom dennes Svende ind, ganſke vaade, og meldte at Svein af 

Lyrgja med fine Folk havde taget Skibet tilbage og jaget dem ud i Van— 
det. Halldor ftod ftrar op, gik hen til Kongen, og fpurgte ham om 

det iffe var Meningen at ban føulde beholde Skibet, fom Kongen havde 

givet ham. „Jo visfelig”, fvarede Kongen, og befalede ſtrax fine Hird— 

mænd at tage fer Skibe og hjelpe Haldor til at faa fit Stib tilbage. 

De adlode, fatte med Halldor efter Svein, og indhentede ham: Svein 

føyndte fig fra Stibet og op paa Land faa burtigt han funde, Halldor 

tog atter ved fit Sfib, og bragte det tilbage til Oslo. Sommeren tile 

bragtes fandfynligvits med et Tog til Danmarf, uagtet Der intet meldes 

derom. — Det heder fun, at da Sommeren var til Ende, vendte Kongen 

tilbage til Throndhjem med fine Mænd, og overvintredei Nidaros. Svein 

af Lyrgja tilbragte Bintren paa fine Gaarde, og fendte Bud til Kong Har- 

ald, at han ganffe overlod det til ham at afgjøre den Frætte, hvori ban 

nu befandt fig med Haldor om Skibet, men at han dog helſt ønftede at 

affjøbe Haldor dette, Hvis Kongen intet havde derimod. Da Kongen 

faa, at Stein overfod alt fammen til bam, vilde ban ogfan berft mage det 

ſaaledes at begge Parter ſkulde finde fig tilfreds, og Derfor tilbød Han fig 

felv at affjøbe Haldor Sfibet til fømmelig Priis, for fiden at give Svein 

det tilbage. Halldor modtog Filbuvdet, og fit hele Kjøbefummen ſtrax ud- 

betalt, paa '% Mart Guld (4 Merfer Sølv) nær, fom ſtod tilbage, og fom 

Halldor belfer ikke fræveve fynderlig ivrigt, faa fænge Vintren varede. 
Men da Vaaren fom, fagde ban til Kongen at ban Denne Sommer ag— 

tede fig bjem til Island, og at han derfor behøvede fit Filgodebavende. 

Kongen negtede bam iffe Nejfetillavdelfe, men gjorde VBanffeligheder ved 

Udbetalingen. — Halldor frævede oftere, men fit fun ærgerlige Svar. 

Imidlertid gjorde Halldor fit Skib frjlfærvdigt, og lod det lægge ud ved 

Bratøren 3), lige ved Elvens Munding. Da alt var rede og det tege 

1) Dette merkelige Udfagn forefommer kun i Morfinffinna fol. 8. a., hvor det 

lyder i Oldfproget: ,ok eigi hefir all-langt sitan lidit, er Peir våru 

norrænir er nu byggja Island*, 3 Hrottinftinna heder det Fun at mange 

af Jélændingerne itte havde langt at regne til mægtige Forfædre å Norge, 

3) Det er, fom ovenfor bemerket, alene Mortinffinna, fom her nævner Oslo. 

Ellers tales der fun om , Viken", 

2) Bratøren nævnes Fun i Morkinffinna fol, 8. b. 
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nede fig til god Bind, gik Haldor en Aften filde i fin Baad med endeel 

af fine Mænd, alle vevæbnede, rvede ind til Bryggen, vendte Bagitavnen 

mod Land og fatte een Mand til at bofde Baaden fat, medens han lod nogle 

andre fidde ved Aarerne; med de øvrige gif han op i Byen og lige til det 

Kammer, hvor Kongen og Dronningen fov. De vangnede begge af den 

Larm, fom de indtrædende foraarfagede, og Kongen fpurgte, bvo Det var, 

fom vovede at bryde ind til ham ved Nattetid. „Det er Haldor", lod 

Svaret, ,fom vil have fine Penge, Da der nu er god Vind, og ban ſkal 

til at feile”. „Jeg fan ikke flaffe Pengene ber paa Stedet”, fvarede Kon— 

gen; ,bi til imorgen, faa føal du fan dem”.  Mej", fvarede Halldor, 

jeg vil bave Dem firar, og vil Denne Gang iffe gaa bort med uforrettet 

Sag, thi jeg fjender Dit Sindelag og veed at du ikke fynes om den Maade, 

hvorpaa jeg fræver mine Penge, hvor føjelig du end anftiller dig. Fra 

Denne Tid af tror jeg Dig fun lidet, og Da Det er uvilt, om vi oftere tref— 

fe8 under faa heldige Omftændigbeder for mig, fom denne Gang, vil jeg 

ogfaa nu benytte mig deraf. Feg feer at Dronningen har en iffe faa 

liden Guldring paa Armen: lad mig faa Den”. „Saa faa vi fee efter 

en VBegt, for at veje Den”, fagde Kongen. „Det behøves ikke“, fvarede 

Halldor; ,jeg tager Den for mit Iilgodebavende, og du fommer ingen Vej 

med Dine Kneb: giv mig Den ftrar”. Da fagde Dronningen: ,fad han 

Døg faa Mingen, fom han forlanger: feer du Da ikke, at han ftaav over 

dig med Drabstanfer?" Hun tog ſtrax Ningen af, og gav Halldor den; 

Halldor taffede dem begge, bad dem feve vel, og gif ned til fin Baad 

faa hurtigt, han og bans Mænd formaaede, derpaa roede De af alle Kraf— 

ter ud til Skibet, flettede Unfer og bejfede Sejl. Men allerede idet De 

fejlede ud, børte De Ludrene blæfe i Byen, og ſtrax efter faa de tre 

Langſkibe fømme ud af Elven, og fætte efter Dem. Men Vinden var god, 

og Hadors Skib havde allerede fanet faa ftort Forfpring, at Langflitene 

ej funde indbente Det, men efter en forgjæres Jagt vendte tilbage igjen. 

Haldor fom lykkeligt til Island, hvor ban tog fin Bolig paa Hjardar- 

holt, Olaf Paas gamle Herrefæde. Nogle Aar derefter fendte Kong Harz 

ald Bud til Haldor, med Anmodning om at fomme til ham igjen: ban 

føvede ham den ftorfte Udmerkelfe, og at ingen Mand ftulde fomme i 

højere Stilling end ban. Men Halldor fvarede: ,jeg rejfer aldrig til 

Kong Harald, og det er bedft at alt forbliver mellem os fom Hidtil; jeg 

fjender han nof, vg veed, at det Løfte, han giver mig, fun betyder at 

han vil hænge mig i den bøjefte Galge, bvis han faar mig fat”. Mange 

Aar femere, Da Harald begyndte at blive noget ældre, fendte han Bud til 

Halldor med Anmodning om at flaffe ham nogle Næveftind til Sængqe- 

teppe, fordi han trængte til at Holde fig varm. Halldor føal herved førft 

have udbrudt: „nu æfdes den gamle Hane:“ dog ffaffede ban ham Skin— 
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dene. Det er allerede ovenfor omtalt, bvorfedes Halldor, der blev en 

meget gammel Mand, plejede at fornøje fine Landsmænd paa Altbingene, 

vel ogfaa ved andre Lejligheder, med at fortæle om de Bedrifter, Kong 

Harald og han bavde udført i Syden, og hvorledes Thorſtein frode fam- 
menfatte. fin Saga derefter. At Uvenftabet mellem Kongen og Haldor 

iffe afholdt denne fra at give ham den Roos, han fortjente, medens han paa 

den anden Side heller ikke gjorde fig fyldig i Overdrivelfer, fynes man 

at maatte flutte deraf, at Kongen evflærede fig tilfreds med Thorſteins 

Beretning 1). 

24. Haralds Fog til Vendland, Erigerfte Virkſomhed i Veften, og Rejſe i Nordishavet. 

Mangelen paa omftændelige VBeretninger om Haralds Krigsfore- 

tagender i Tiden fra 1051 til 1061 maa vel, fom vi allerede ovenfor 

have antydet, for en ſtor Deel tilftrives Tidens egen Fattigdom paa Krigs— 

begivenheder, hvoraf man igjen fan flutte, at Krigen felv forte uden fyn- 

derlig Kraft, deels fordi man paa begge Sider var udmattet, deels fordi 

de kirkelige Unliggender og Forhandlinger, fom vi ovenfor have flifdret, 

optoge begge Kongers Tid, og i Aarene 1051, 1052 og 1053 fornem- 

3») Harald Haardraades Saga Gap, 43—46, Mortinffinna fol. 8. Vi have 

ovenfor fremftillet Jidsregningen i JFortællingen om Halldor faaledeg fom 

Gagaerne have den. Der er heller ikke egentlig i fig felv noget aſandſynligt i, 

at Halldors Vinterophold hos Kongen, Lyftigheden i Julen med VBiteshornene, 

og den paafelgende Uenighed mellem Halldor og Kongen om GSolden fore: 

gif famtidigt med Kongens og Einars Stridigheder, og at det faaledes var 

paa den famme Rejſe fydefter, at Haldor fit Svein Uyrgjas Skib, fom 

den, ved hvilken Harald havde ſtyndt fig fra Nidaros i Unledning af Einars 

Drab, og føgt Hjelp hos Finn Urnesføn. Hvad der dog kunde figes at tale 

deriniod, er en i Flatøbogen meddeelt og i Fornm. Sögur II. 152—162 af: 

trykt, af os ogfaa ovenfor (I. 2. S. 400 Unm. 1.) berørt Fortælling om, hvor- 

ledes Halldor Snorresføn, ærgerlig over at Kongen negtede ham Naade for 

en Iölænding, ber havde drædt em Eongelig Hirdmand, begav fig med ham til 

Gimfe, under Einars Beffyttelfe, hvorledes Halldor her paadrog fig Einaré 

Vrede ved at drabe en af hans Frænder, men Hvorledes denne fljenfede ham 

Livet paa Grund af et Løfte, han efter Svoldrflaget havde givet en maſte— 

ret Mand, der løskjebte ham fra Fangenffab, og i hvilken han troede at 

gjenfjende Olaf Iryggvesføn. Denne fidfte Deel af Fortallingen er faa 

ufandfynlig, at den fvætter Troværdigheden af det hele. Men om end Halldor 

virkelig har opholdt fig en Stund hos Einar og der været i Fare, behever 

det ej at have været VBintren 1049—1050; det fan ogfaa have været tidli— 

gere, f. Er. 1047 —48, faa meget mere fom det i Beretningen heder at han 

var fiden ,længe" hos Harald, og ,længe” maa dog i det mindfte indbefatte 

mere end tre Aar. I fig felv er det, fom ovenfor bemerket, heller ikke i 

mindfte Maade underligt, om Harald endnu om Heften 1051 vendte tilbage 

til Throndhjem, da Finn allerede havde faaet Urolighederne ganſte bilagte. 
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melig maa have givet GSven meget at ſkaffe. Imidlertid fan man dog 

iffe vel antage, at noget Aar er gaaet hen uden at Harald bar bjemføgt 

Danmark, da Sagaerne og de famtidige Skaldevers udtrykkeligt berette at 

Harald hvert enefte Aar herjede Danmarks Kviter 1). Men der tales 

ogfaa om at han ofte fun havde faa Skibe, og dette var fandfynligviis i 

Denne Aarrakke ofteſt Filfædet Heller iffe gjaldt Foget altid Dan- 

mark fefv, men man feer af Mag. Adam, at Harald ogfaa udftrafte fine 

Herjetog til VBendlands Kyſter *). Dette fynes navnligt at være fleet 

ſtrax efter 1053, da den vendifte Fyrſte Godſkalk havde egtet Sven Ulf 

føns Datter, og ftillet fig i Vet nøjefte Ufbængighedsforhold af den bremifte 

Grteftol 3). Maaſkee at Harald oftere gjentog disſe Tog til Vendland, thi 

Mag. Adam figer i det mindfte, at han udftrafte dem til Dele det ven- 
diffe Kyſtland, og tfær ev det rimeligt, at ban bar føgt at faa Den gamle 

danſke Befiddelfe, Landftabet FJom med Borgen Jomsborg, i fin Magt. 

Men ingenfteds ellers tales der noget nærmere derom. Ut Harald imivd- 

fertid belter iffe paa andre Kanter var ledig, og maaſkee alene af den 

Grund førte den Danffe Krig med mindre Kraft, at han befkjeftigede fig 

med mere udjftrakte Foretagender andenfteds, erfarer man af Hentydnin- 

ger i de irſke og engelffe Annaler, hvilke, fammenholdte med andre Be- 

retninger, nogenfedes fade os ane hans Planer, om vi jujt iffe erbverve 

nogen flar Foreftilling derom. Vi have ovenfor nævnt 4), hvorledes 

Thorfinn Jarl8 og Kong Macbeths Herredømme i Skotland truedes af 

den mægtige Siqurd Farl i Northumberland, der tog fig ivrigt af fin 

Frænde Moæltolm af Cumberland, den dræbte Kong Duncan$ Søn. I 
Maret 1054 gjorde Sigurd ogſaa virkelig et Tog til Skotland, baade 

til Lands og Vand, overvandt Macbeth i et Lodigt Slag (27 Iuli), 

hvor iffe færre end 3000 Skotter og, fom det fynes, endog en Søn af 

Thorfinn, ved Navn Dolgfinn, ffulle være faldne. Sigurd trængte frem lige 

til Dundee, hvor han blev nødt til at vende tilbage ved Eftervetningen om 

at Northumbrerne felv havde gjort Opftand imod ham og dræbt hans 

Søn Aasbjørn. Fmidlertid havde han dog udrettet fan meget paa Dette 

1 Ge ovf. S. 30. 

2) Mag. Udam III. 16. 

3) Naar Godſkalk egtede hans Datter, figes ej udtrykfeligt, men Mag. Adam 

(II. 18) omtaler det ſtrax efter Svens og Kejferens Møde i Sarland, hvil: 

fet, fom vi have fect, fandt Sted ved Paaffe 1053, og førend han nævner 

Leo den 9508 Død, hvilfen han henfører til 1056, eller vettere til famme 

Aar fom det, hvori Kejfer Henrif IL. døde (II. 32). Vet omtaler han og 

derimellem Kirfemødet i Mainz 1049, hvilket han urigtigt henfører til 1051 

(UIL 29), men fun lejlighedsviis, i Anledning af at der nævnes om Pave 

Leos Nærværelfe i Jydffland, 

4) Se ovf. S. 218. 
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Tog, at Landſkaberne Fife og Lothian vare fravevne Macbeth, og at han 
funde overlade dem til Mæltolm, fom deres retmæsfige Herre '). Kort 

efter (1055) døde Sigurd Jarl, og blev begraven å den af ham opbyg- 

gede, og merkeligt nok, til St. Olaf indviede Kirke Galmanho *). Hans 

Gjterfølger fom Jarl i Northumberland blev Toſtig Godwines Søn, 

Da hans egen Søn VBalthbjof endnu var umyndig. Imidlertid vedvare 

de. Krigen mellem Malkolm og Macdeth, der blev Dreven fænger og 

fænger tilbage mod Norden, og endelig miftede baade Liv og Nige 

ved Lumphanan i Mar (Auguſt eller September 1057). Hans Filbæne 

gere toge hans Frænde Lulad til Konge i hans Sted; men ogſaa 

Qulad blev fort efter flagen og dræbt ved Esfe i Strathbolgy (Marts 

1) Slaget felv omtales, med udtryffelig Mavngivelfe af Aaret 1054, i Chron. 

Saxon., Sighernads Unnaler (O'Connor II. GS. 299), og Ulfter-«nnalerne 

(fammefteds UIL. S. 334), hvilke ogfaa tilføje at der faldt 3000 Sfotter og 

1500 Sarer (d. e. Englændere) tilligemed ,,Dolfinn Finntors Søn", Da 

Navnet Dolgfinn forefommer paa Orfnøerne, og „Finntor“ fynes at være 

en Omfætning af „Thorfinn“, maa man naæften antage ,/Dolfinn Finntors 

Søn" for at have været en Søn af JIhorfinn Jarl. Dagen (Syvjoverdag 

27de Juli) nævnes i Chron. Sax. Dette lader forreften Jarlens Søn Aas- 

bjørn og hans Syfterføn Sigurd falde i Slaget. Nøjere, og, fom det fynes, 

paalideligere, berettes derimod om Krigen i det Brudſtykke af Biljam af 

Ramfeys Skrift om FJarlerne i Huntingdon m. m., fom Langebek meddeler i 

Script. rer. Dan. III. 288 fla., hvor der udtryfkeligt figes at han var trængt 

frem til Dundee, da han fit Efterretning om at Northumbrerne (maaſtee Lo: 

thian:Boerne) havde gjort Opftand og bdræbt hans Søn Aasdjørn Boløre 

(bulax), bhvorefter han til Merfe paa, hvad han havde udrettet, med fin Øre 

klovede en Gteenfugle, af hvilfet der endnu paa Forfatterens Tid Funde ſees 

Spor, og vendte tilbage til Northumberland, hvor han bæmpede Opftanden med 

$Haardhed. Ifolge Henr. af Huntingdon (S. 760) og Bromton (Twysden 946) 

fendte han fin Søn forud til Skotland for at undertvinge bet, og ved at høre at 

han her var falden, fpurgte han, hvor han havde faaet Dedsfaaret; da der fvare: 

beg: , paa Bryſtet“, fagde han: , det er vel, ellers var han ikke mig værdig”, 

og hevnede fiden hans Død ved at drage til Skotland og overvinde Kongen. 

Den ſtotſke Hiltorieftriver Fordun (V. Gap. 7) har forvirret alle disſe Begiven- 

heder, ved at lade Sigurd fælde Macbeth, og derved er Sigurd (Siward) ogfaa 

fommen ind i Shakſpeares Sergefpil. Men de irffe Annaler ſtjelne nøje mellem 

Slaget 1054 og Macbeths Fald, og Chron. Sax. taler ogfaa i 1054 fun om 

Macbethö Flugt. 

*) Chron. Sax. følge Henr. af Huntingdon, Bromton og Biljam af Ramfey 

klagede Sigurd paa fin Dødsfeng over at en Ko-Sygdom (vet var Blod: 

gang) føulde drabe ham, og fordrede i det mindfte at man føulde iføre ham 

hans fulde Ruftning. Han frjenfede ligeledeg, figes der, fit Banner til Byen 

Hork, hvor bet opbevaredes i Marietirfen, og det kaldes, merkeligt nok, 

Ravenlandeye, 5. e. Hrafn landeyta; bet førfte Navn havde det tilfælles 

meb Lodbroksſonnernes og Sigurd Ornejarls Bannere (fe ovf. I. 1. S. 627 

og I. 2. S. 133, 616), det andet med Harald Haardraades eget Banner. 

Hvad der nævnes om Dundee er merkeligt, thi det beftyrfer hvad der ovenfor 

(I. 2. S. 674) ev ytret om Lothian og Fife fom Duncans egentlige Uvverige. 
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1058), og Malkolm fatte fig i Befiddelfe af Skotland, eller i det mind- 

fte af den Del, fom Macbeth havde befiddet !). Ut Fhorfinn Jarl 

deeltog i denne Kamp, er i og for fig naturligt, og bliver endog aldeles vift, 

naar den i Slaget 1054 faldne Dolgfinn antoges for hans Søn. Ut han og 

Macbeth itfe nu, fom tidligere, ved forenede Kræfter kunde gjøre Mælfolm 

Modftand, maa altfaa forklares deraf, at Denne ogfaa efter Sigurd Jarls Død 

underttøttedes fra England. Det figes i det mindfte af enkelte, at Sigurd 

Fart foretog biint ovenfor nævnte Fog efter Kong Edwards udtryftelige 

Befaling, og da Sigurd var en af Kong Edwards troejte Tilhangere, ev 

det Derfor hojſt rimeligt, at han i at underftøtte Mælfolm handlede efter 

Overkvq med Gdward, og for at udføre Planer, fom Denne vgfan efter 

hans Død forfulgte. Under disſe Omftændigheder var intet rimeligere, 

end at Ihorfinn Jarl, nu Da det gjaldt at gjøre De fidfte Beftræbelfer for 

at vedligeholde Nordmændenes Herredømme i Skotland, henvendte fig 

til fin Lensherre Harad om Hjelp, og at denne beller ikke forfømte 

Lejligheden til at gjøre fit Herredømme i Beften gjeldende. Dette for- 

flarer altfaa, hvad vi baade af ivfte og engelffe Unnaler erfare, at en 

norſk Flaade, under Anførfel af Harald$ Søn Magnus, og beftaaende, for- 

uden af norffe, ogfaa af orknoiſke, ſydroiſke og dublinffe Skibe, vifte fig i 

de føotffe og engelfte Farvande?), for, fom det paa et enfelt Sted heder, at 

1) Jidsregningen maa her fornemmelig flutte fig til de irffe Unnaler og Maria- 

nus Scotus. Fordun er aldeles forvirret; han lader Maælfolm og Gigurd 

(hvis Fortjenefter han derhos af Patriotisme udtrykfeligt benegter mod Viljam 

af Malmsburys Vidnesbyrd) fejre ved Lumfanan og fælde Macbeth dte Der 

cember 1056, bvorpaa han henfører Lulachs Fald til 3die Upril 1057. Men 

Tighernach (O'Connor II. 300) og Ulfter-Annalerne (fammefteds III. 338) 

benføre udtrykfeligt Lulachs Fald til 1058; vel omtale de Macbeths Fald 

fenere for famme Uar, men dette maa aabenbart være en fejlagtig Henførelfe, 

da det af andre Ungivelfer er vift, at Luladj blev Konge efter Macbethö 

Fald, Disſe irſke Unnaler indeholde ingen Datumbeftemmelfer, hvilte deri- 

mod findes hos Marianus Scotus. Han fortæller nemlig førft, ved 1040, 

at Kong Duncan dræbtes den 14de Uuguft, d. e. Mariemesfe Uften fyrre 

(vigil. assumt. Mar),  Derpaa figer ban ved 1057, at Macfinlæg, d. e. Mac- 

beth, dræbtes i Uuguft, og Lulach i den paafelgende Marts; fiden giver han 

en Fort Mefapitulation, faalydende: Duncan bherffede 5 Aar, fra St. An: 

dreasdag til famme Dag, og derforuden til Maria Fodſelsdag; derpaa Mac— 

beth 17 Uar til famme Mariæmesfez derpaa Lulad fra Maria Fødfelsdag til 

St. Patricii Dag (den 17de Marts): derpaa Mælfolm i 20 Aar til St. 

Patricit Dag. Nu er der vel en Selvmodfigelfe deri, at Mariæ Fodſelsdag 

er 8de September, hvorimod den 15de Uuguft er Marie Himmelfart (as- 

sumtio), men denne Modfigelfe grunder fig vift fun paa en Forglemmelfe eller 

unøjagtighed, og den hele Ivivl, fom deraf opftaar, bliver fun om Macbeth 

faldt den 14de Auguſt eller 8de September, hvilket her gjør intet til Sagen. 

Bi erfare med Sikferhed, at Lulach faldt den 17de Marta derefter, altfaa 1058. 

*) Sighernadj ved 1058 (O' Connor II. 301); her faar; „en Flaade under Sønnen 

af Kongen i Lodjlan (Norge) med Gallerne (de Fremmede) fra Orknoerne (indsi 
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underfafte fig Sarland, det vil fige England, eller maaſkee fnarere Ven fyd- 

lige Deel af Skotland, med Cumberland og Northumberland. Haralds Søn 

Magnus var paa Denne Tid endnu et Barn, og altfaa fun Anfører af Navn: 
Aarſagen, hvorfor ban har fendt bam med, fan neppe være anden, end at 

fade ham hylde fom Konge i det Nige, fom paa Foget maatte vorde er- 

obret; men Den egentlige Anfører paa Toget bar upoatvivlelig været den 

krigserfarne Shorfinn Jarl, og blandt de norffe Høvdinger, Ver vare med, 

maa man nærmeft tænte paa Maqnus'8 egen Morbroder Eyſtein Orre, 

der tillige fom en Søn af Thorberg Urnesføn var Svffendebarn til Jar- 

fens egen Hufteu Ingebjørg. Der udrettedes Dog ikke fynderligt ved dette 

Tog, thi det ev vilt nof, at Mæltolm forble i Befiddelfe af den frotfke 

Frone, og det figes Ddesuden udtrykkeligt i de ivffe Annaler, at Gud var 

Magnus imod i dette Foretagende.  Nordmændene fom Dog lige ned til 

Male, Hvis Konge Griffith de bjalp paa et Herjetog mod Englænderne; 

der tales ogſaa om, at de i Forening med Griffith bjalp den ved Har- 
afd Godwinesſons Indflydelfe forjagede Jarl Mlfgar af Coventry til at 

gjenvinde fit Jarldomme (Myrke-Riget), bvorefter bans Landsforuiis- 

ning tilbagefaldtes!). Men hvad Udfald end Toget fik, faa ev det Dog 

Orcc, GSydrøerne (indsi Gall) og Dublinerne, for at underfafte fig Sarer- 

nes Rige — men Gud var heri imod dem”. Ut denne Søn af Kongen i 

Norge var Magnus, fees af Brut y Tywysogion (Mon. hist, Br. I. 855) 

hvor der ftaar at Magnus, Haralds Søn, fom til England, og med Griffiths 

Hjelp herjede det. Harald kaldes rigtignok,, Germaniens Konge'', men Urig— 

tigheden af dette Tilleg indfees firars; i Annales Cambriæ (Mon. hist. Br. 

I. S. 840) ftaar der ogfaa fun , Magnus, Søn af Harald". Vel henføres og— 

faa dette Jog i Brut y Tywysogion til 1056, i Ann. Cambr, til 1055, men 

Fidsregningen er ber faa ufitfer, at endog Griffiths Drab, der forefaldt Fort 

efter, i 1064, i Brut y Tywysogion henføres til 1060, i Ann. Cambriæ 

til et ubeftemt Aar; og da vi nu af Chron. Sax, desuden erfare, at Griffith 

to (ange var med Wifgar Jarl i England og berjede der, førft i 1056, fiden 

i 1058, ba den norffe Flaade indtraf, maa man tænke fig en Forverling 

af begge Tog, eller at de ere nævnte under eet. Thi at Magnus føulde 

have været udfendt to Gange, er ikke rimeligt, og derfor maa det Tog, de 

væliffe Unnaler omtale, nødvendigviis være det i 1058. Magnus fan dengang 

ej bave været ældre end 9 Uar, efterfom Harald egtede hans Moder Thora 

fidft i 1048 eller førft i 1049; men det er ikke urimeligere at Harald fendte 

ham affted i en faa fpæd Alder, end at Magnus Barfod fenere tog fin Saarige 

Son Giqurd med fig paa fit Vefterhavstog, og efterlod ham, 9 Aar gammel, 

fom Konge over de Riger, han havde erobret. Harald har maaffee endog i 

dette Stykke været Magnus's Forbillede, Magnus var ogfaa 4 Uar fenere 

med i Nisaa-Slaget, og endda faa ung, at han ved en ſtyndſom Flugt 

maatte bæres, fe nedenfor. | 

J) Chron. Sax. ved 1058. Her ftaar: „i dette Aar blev Wifgar Jarl forja- 

gen, men ban kom fnart ind igjen ved Griffiths Hjelp; her Fom ogfaa en 

Stibshær fra Norge; men det er Fedeligt at fortælle, hvorledes alt gik. 
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« merfeligt fom den førfte Fiendtlighed, der ovedes, om end middelbart, mel- 

fem Kong Harald og hans tilfommende farlige Modſtander Harald God— 

winesſon, og fom det førfte Forføg, Kong Harald gjorde paa at ftaffe 

fig faft Fod i England, bvilfet han altfaa, trods den i 1048 fluttede Fred, dog 

itfe har flaaet af Tanferne, og hvortil vi, faa Aar efter, fre ham gribe den 

førfte Lejlighed, der tilbød fig. Man fan ogſaa antage fom afgjort, at 

Haralds Befalingsmænd, hvor uheldige De end forreften i England felv 

funne have været, dog ikke have undladt at bævde hans Herredømme over 

Sydrøerne og Orknøerne, faa meget mere fom Fborfinn Jarl nu iffe paa 

fangt nær var fan mægtig fom i tidligere Dage). - Dog har Malkolm 

neppe været iftand til at fætte fig i Befiddelfe af Katanes og de nordveft- 

fige Dele af Skotland, førend efter Thorfinns Død, der indtraf nogle 

faa Aar efter det her omtalte Tog (omfring 1064*); og felv da fun 

ftyffeviis, eller Stridt for Sfridt, fom det nedenfor nærmere flal viſes. 

Mælfolm egtede Thorfinns Enke Ingebjørg, fævdvanligviis faldet Farle- 

moder 3), viftnok for derved at føaffe fin Indflvdelre over Thorfinns og hen— 

des unge Sønner, Paal og Griend, der fulgte fin Fader i Jarldømmet, 
figefom hun vel ogfaa paa fin Side fornemmelig rafte Mælfolm fin Haand 

for af en Fiende at gjøre bam til fine Sønners Beſkytter, maaftee ifær 

mod Kong Harald felv, hvem hun, Firn Arnesføns Datter, neppe funde 

være god, og bvis Lenshojhed det laa i hendes Sønners FInteresfe at 

affafte. 

At Harald funde foranftalte et Tog af faa for Udſtrakning, vifer 

at han maa Dave baft temmelig frie Hænder med Henfyn til den danfte 

Krig, og at ban iffe har væntet fig fynderlig Fare fra Kong Sven. 

Selv gjørde ban ogfaa fandfynligviis paa Denne Iid et andet Fog, 

Der vilt iffe, fom Beretteren Dderom, Mag. Adam af Bremen, fyned at 

Det havde været ønffeligt, om Unnaliften ej havde fundet det faa Fedeligt. Flo— 

rents af Worcefter lader ben norſke Hær bjelpe Griffith og Ulfgar; men om 

dette Éun er en vilfaarlig Kombination af Chron. Sax's. Ord, eller grundet pac 

uafhbængige Gfterretninger, er vanffeligt at afgjøre: af de væliffe Unater 

fees dog, at Magnus og Griffith opererede i Fallesſtkab. 

Ogſaa hertil fan Mag. Udam have figtet, naar han figer at Harald under: 

Eaftede fig Ortnø, 

2) Naar Shorfinn døde, figes ikke udtryffeligt; det heder Fun i Orkn. Saga, 

at han døde mod Slutningen af Haralds Regjeringstid; det heder vel og, at 

han var Jarl i over 60 Aar fiden hans Morfader Kong Maælfolm gav han 

SJarfsnavn, men naar dette føede, er ifølge det ovenfor (I. 2. S. 642) ud- 

villede ufitfert, Dog taler der, fom her viift, meeft for at henføre hans 

FJarle:Udnævnelfe til 1004, hvorved hans Død faaledes falder ved 1064. 

3) Ortnøinga Saga S. 90. Malfolm egtede, fom bekfjendt, i 1067 Margrete, 

Datter af Edward AGdheling, men om Ingebjørg da var død, eller han for: 

ſtod hende, vides ikke med Vished. 

1 
— 
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trø, afene udfprang af Lyſt til at gjøre geografiffe Opdagelfer, men fom 

enten nærmeft gjaldt Bjarmeland, eller Island, eller endelig fun havde til 

Henſigt at befæfte bans Herredømme over Finmarken og Haalvgaland, 

hvor iffe i flere Aar nogen Konge batde viiit fig, og hvor det derfor not 

funde behøves, at ban ved fin perfonlige Narvarelſe fatte fig i Reſpekt. 

Mag. Adam fortæller nemlig, at Kong Harald paa et Søtog føgte at 

udforfke, bvor vidt Nordhavet ftrafte fig, men at han ,paa de mørke 

Yverkanter foran Verdens Ende nær var med fine Skibe fommen ud i 

Afgrundens frygtelige Svælg, og med Nød og neppe fom uftadt tile 

bage 1)". Man maa formode, at Maq. Adam har hørt og tildeels mis— 

forftaaet en Beretning om en ellev anden Fare, Harald fan have beftaaet 

i Galtftrømmen eller Moftø-Strømmen, der i hine Dage fynes at have 

pæret farligere end nu. Men da ban ogſaa paa et andet Sted omtaler 

Haralds Opdagelfesrejfe, fan det neppe betvivleg, at han paa dette Søtog 

til fit Riges nordligfte Egne ogfaa har fejlet lengere mod Mord for at 

underføge Farvandene. Vi have i alle Fald her et nyt Beviis paa Har- 

alds Foretagelſes-Aand. 

25. Haralds Sejr ved Djursaa, og Ivift med Haakon Ivarsſon. Haralds 

Fare i Limfjorden og heldige Flugt. 

Det næfte Iog, Harald gjorde til Danmark, gjaldt, fom formodente 

fig de flefte, Jylland, men omtales, merfeligt not, ikke af vore rgne Saga- 

ftrivere, men tun af den danſke Forfatter Saro. Harald, fortæller ban, laa 

med befe den norffe Flaade ved Djur$aa, eller Indlobet til Kvlind- 

Sund i Nærbheden af Den nuværende By Grenaa (forben Grindhøg), Da 

Kong Sven fom til, og uforfigtigt angre Mordmændene med en langt 

ringere, i Jylland famlet Storfe. Han leed ogfaa et fuldftændigt Neder— 

fag; den ſtorſte Deel af hans Mænd føb i Bandet, og omkom der. Aa— 

tet, i hvilfet dette Slag blev holdt, angives ej; fun feer man faa meget, 

at Det maa have fundet Sted henimod 1060 2). Om Sommeren 1061 

gjørde Harald et nyt Fog til Jylland, men alene med faa Folk og nogle fmaa 

1) Mag. Adam IV. 38, jvfr. 11. 

2) Dette fynes at Eunne fluttes deraf, at Saro, ſtrax efter at omtale Slaget 

ved Djursaa (XI. Bog S. 551, 552) fortæller om Niéaa-Slaget fom fore 

gaaet fort berefter (brevi post); ba nu Nisaa-Slaget frede 1062, og Haralds 

og i timfjorden det foregaaende Uar, bliver Fiden for Djursaa-Slaget i 

det fenefte 1060, medens den heller ikke, hvis vi ſtrengt ſtulle holde os til 3 

udtryffet brevi post, Fan fættes mere end eet eller hojſt to Aar tidligere. 

Men paa den anden Side maa det igjen ikke overfeeg, at Saro omtaler 

Djursaa-Slaget, fom om det var det førfte, Harald og Sven leverede hinan— 

ben, og udrrykkeligt figer, at de ikke Eæmpede fammen i formeligt Slag mere 

end to Gange, nemlig ved Djursaa og Nisaa; hvorhos Saro her, fom i hele 
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fetfejfende Smaaftibe. Han gif fom fædvanligt i Land og bherjede, idet 

SIndbyggerne famlede fig fammen og føgte at forfvare fig. Han vovede 

fig endog ind I Limfjorden, bvor han berjede paa begge Kyfter. Imid— 

fertid fik han ber den ubebagelige Gfterretning, at Kong Sven bavde lagt fig 

med en ſtor Flaade ved Hals, og agtede at ftænge bam inde. Der var 

og al Nimelighed for, at denne Plan funde lykkes, da Udløbet ved Hald 

er meget fmalt, og Haralds Skibe fun vare faa. Men Harald fejlede 

fænger ind i Fjorden, indtil det Sted, hvor Den er bredeft, næften fom et 

$Ha0, nemlig den faafaldte Lygs- eller Litø-Bredning; Derfra ftyrede han 

ind i Vigen ved Vuuſt, hvor der fun er et fmalt Ejd over til Havet, og 

om Natten, Da Det var blevet mørkt, [od han Skibene losfe, og efter at 

de faaledes vare flettede, Drage over Ejdet til den anden Side, hvor De 

atter bleve ladede og bragte i frjlflar Stand. Om Morgenen var det 

hele Arbejde tilendebragt, og Harald fejlede nordefter forbi Fylland, i det 

hans Mænd fang fpottende: 

Harald flap 

af Haanden paa Daner. 

Men Harald felv fagde dog, at han næfte Gang ffulde fomme til Danmark 

med flere Folk og [tørre Skibe 1). Da han naaede Norge, fejlede han videre 

Svens Hiftorie, er faare ufiffer i Ghronologien, og dertil ufuldftændig. Der 

vilde faaiedes altid være en Mulighed for, at Saro ved Djursaa-Slaget har 

tænft paa Glaget ved Jhjolarnes 1048, hvié man blot kunde antage, at 

Djursaa ej var Grenaa-Jndløbet, men derimod et af de Bandleb, der gaa 

til Gudenaa og Randeréfjorden. Og vift er det, at medens Strømmen ved 

Grindhøgh paa Langebefs Kart over det ældre Jylland (Ser. VIL. 520) Fal: 

des ,Dyursa fl.*, finder man Navnet ,Diuraa'' anbragt ved Gudenaa paa 

et Strøg nordenfor Alling. Men hvad Hjemmel han bertil har haft, vides 

itfe, og nyere danffe Hiftorifere, navnlig N. M. Peterfen i det geografiffe 

Megifter til Oldnordiffe Sagaer'', erklære fig ubetinget for Grenaa-Strømmen, 

») Harald Haardraades Saga Gap. 71, Snorre Gap. 60. Bearbejdelfen i disfe 

Sagaer tilføje ogfaa en hojſt ufandfynlig og viftnok opdigtet Fortælling om, 

hvorledes Harald, der i Limfjorden faa med fin Flaade ved en liden uopdyr— 

fet Ø, raadede Bod paa en i Hæren herffende Bandmangel ved at lade fange 

en Lyngorm, holde den ved Flden til den tørftede, og derpaa flippe løs med 

en Sraad bunden ved Halen, for at man kunde fee, hvor FInftinktet lærte den 

at føge ned i Jorden efter Vand, og fiden grave der, hvilket ogfaa føede med 

Held. J Morkinffinna (og Flatebogen) hvor denne Fortælling om Haralds 

Undtommen fra Limfjorden iffe findes, fortælles vel ogfaa Hiftorien om Or— 

men (fol. 12. b), men benføres til Cabolmsfjorden, firar forud for Nisaa- 

Glaget, da Harald var indfluttet der af den banffe Flaade, Hertil Flutter 

fig Agrip Gap. 35. Fagrffinna fortæller hverfen om Flugten fra Limfjorden 

eller om Ormen. — Den Bredning af Limfjorden, hvorfra Harald føgte ind 

til Vigen og Gjvet, Faldes i de flefte Haandførifter Lusbreit, men i enfelte 

ogfag Lyseib og Lygsbreid. Den fidfte Form er øjenfynlig den vette, da 

en Livø, der ligger midt i Bredningen, forhen kaldtes „kyg“, „Lygso“ 
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fang Vejtvften, og ftandfede ikfe, førend ban fom Nidaros, bvor ban tile 

bragte Vintren. Her (od ban rar foætte et fort Krigsftib i Arbejde 

ude paa Oren. Det var beftemt til at blive et ſaakaldet Busfe-Stib, og 

for øvrigt til at ligne Ormen lange faa meget fom muligt, baade med Henfyn til 

Gtørrelfe, Pragt og omhyggelig Bygningsmaade. Det fit 35 Mum, og 

var endda ftort i Forhold dertil. I Forftavnen fil Vet et Drageboved, 

i Agterftavnen en Krog eller frummet Dragebale, og Svirerne eller Stavne 

fiderne vare ganføe forgyldte. J fig felv blev Det Derfor overmaade 

fmutt; og Derhos førgede Kongen for, at faa vel dets Sejl og Tougverk, 

fom YAnfere og anden Redſkab vare af Det meeft udføgte Slags '). 

Imidlertid var Kongedatteren Ragnbild voret til *), og Haakon Jvarse 

„Ljugso“; ,Lygsbreib* er altfaa fun , Bredningen om Live", GEjdet, hvor 

Harald lod Skibene drage over til Havet, og fom ifølge Knytlingafaga Cap. 

32 ſkal have faaet Navnet „Haraldsejd“, kan dog ikke, fom de flefte have 

antaget, være det veftligfle Ejd ved AUggerÉanalen, da det udtryffeligt Heder, 

at Gjdet var ved en Vig paa Indſiden af Lygsbredningen. Ejidet bliver 

faaledeg alene det ved Buuft, hvor Sven nogle Aar i Bjorvejen havde ud: 

fordret Harald til Kamp, fe ovf. S. 241. 

1) Harald Haardraades Saga Cap. 76, Snorre Gap. 61, Det er Snorre, fom 

kalder Skibet Busſe-Skibz i Hrokfinffinna og Hryggiarſtykke kaldes bet 

Sted. Men Snorre har vift Ret, da de faakaldte Busſe- eller Butſe-Skibe 

paa denne Tid vare meget betydelige; faaledes omtales faa vel I de engelſte 

Unnaler ved 1051 og 1064, fom i Domesdaybook de faafaldte „Butſe-Karle“. 

Navnet „Busſe“ (bussa, buza, bucia, burcia, bucca) forefommer hyppigt 

bos Middelalderens Skribenter; det er egentlig det famme Ord fom det 

franffe ,bourse*, og bruges om ftore, udbugede, meget rummelige, Skibe. 

2 
— Det er forhen omtalt, at Morfinffinna fremftiller Haafons Hiftorie rigtigere 

end Hrokfinffinna og Snorre, ved at lade Haafon Ivarsføns endelige Fra— 

fold og Xasmund Bjørnsføns Ded finde Sted efter Nisaa-Slaget: Men at 

Haaton allerede før dette var bleven uenig med Harald, fom Hrokffinffinna 

og Snorre berette, og fun ved uformodentlig at Fomme ham til Hjelp ved 

Nisaa atter vandt hans Yndeft (Hvorom igjen Hroffinffinna, Hryggjarſtykke og 

Snorre, ter urigtigt fade Aasmunds Drad bevirke Haakons Udfkillelfe fra Sven, 

intet vide), beftyrfes faa vel af Morfinffinnas eget udtrykkelige Udfagn, Hvorom 

nedenfor, fom af Saxos VBidnesbyrd om ,, den uformodede AnÉomft af en Un- 

fører fra Hjemmet”, Man faar derhos faa vel af Morfinffinnas Udfagn, 

at Finn og Haafon tilfammen fom fra et Tog med deres Skibe til Laholms-— 

fjorden, da de fandt Harald liggende der, fom af Hallands Nærbhed ved Viken 

og af den Omftændighed, at Bonden Karl i Halland var Haakons Ven, den 

beftemte Foreftilling, at Haakon i denne førfte Landflygtighedstid ifær havde 

fit Tilhold hos Finn i Halland, og at de oftere vare paa Tog fammen. Da 

Ragnhild neppe vilde have givet et faa ftolt Svar fom det oven anførte, 

førend hun var voren, eller ba man neppe vilde have taget Notité deraf før, 

maa bun ved hiin Samtale mellem hende eg Haakon antages at have været 

mindft 15 til 16 Aar gammel, og Samtalen, faa vel fom Haakons Bortrejfe 

maa berfor ifølge det ovenfor S. 234 anførte nærmeft henføres til 1058, 

— AT ER. 

—“ 
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føn havde benvendt fig til Kongen om Opfyldelfen af det Løfte, Finn 

UArnesføn paa Kongens egne VBegne havde qgivet ham. Harald fvarede 

at ban for fit Bedfømmende vilde holde alt, hvad Finn bavde lovet, men 

at Haafon med Henfyn til Giftermaalet maatte benvende fig til Nagn- 

Hild felv, da det ikke vilde være raadeligt for nogen at faa hende mod 

hendes Vilje. Haafon gjorde fom Kongen fagde, men den ſtolte Nagn- 

Hild fvarede: ,jeg faar nok ofte at føle, at min Fader Magnus er død 

og begraven, ifær bvis jeg ſkal tvinges til at egte en Bondeføn, hvor 

fmut og Dygtig en Mand du forreften fan være; bvis Kong Magnus 

fevede, vilde han ikke bortgive mig til nogen Mand under fyrftelig Vær- 

Dighed, og belter iffe vil jeg have nogen faadan". Med denne Beſked 

vendte Haafon tilbage til Harald, og forefiillede ham i Overvær af flere, 

der i fin Tid havde været tilftede ved Forliget, at da Det bar en Be— 

tingelfe ved Dette, at Kongen ſkulde udftyre Ragnhild fom hun felv øn- 

føede, og hun ikke vilde egte nogen, Der ej var Konge eller Jarl, var det 

belfer iffe mere end billigt, at Kongen oppøjede ham til Jarl, hvortil ogfaa 

baade hans Byrd og øvrige Fortjenelter berettigede bam. Men Kon- 

gen gav bertil det merkelige Svar, at faatel hans Broder, Olaf den hel- 

fige, fom Magnus Den gode, havde overholdt den Neyel, aldrig at have 

mere end een Jarl ad Gangen t Niget; at ban felv bavde iagttaget og 

fremdeles vilde iagttage det famme, vg at Haafon derfor ikke funde blive 

Jarl, faa fænge Orm Jarl levede, tbi ham gif det dog ikke an at fra- 

tage hans Verdighed. Herover blev Haafon Ivarsſon meget forbitret 

og dvog efter Finn Avnesføns og De andre Misforngjedes Viis ftrar til 

Danmark, bvor man maa formode at han førft og fremſt føgte fin Fræn- 

de Finn Arnesfon, der fom Farl i Halland var nærmeft ved Haanden, 

og fom den, Der havde fluttet Forliget med han paa Kongens Vegne, var 

nærmeft til at børe hans Beklagelfer over dets Itfe-Opfyldelfe. Men fiden 

begav han fig ogfaa til Kong Sven, der tog imod ham med megen Hæ 

Der, gav bam ftore Forleninger, og fatte ham til Landværnsmand mod 

Bender og Kurer, der tillige med andre Auftrreg8mænd og Vifinger here 

jede i Danmarf. Haafon lad nu ude til Søs baade Vinter og Sommer, men 

fone8, naar ban var i Land, førnemmelig at bave haft fit Silhold hos 

Finn Jarl, der ogfaa ftundom fedfagede ham paa hans Tog ). 

Saaledes ftode Sagerne, Da Harald om VBintren 1061—62 fendte 
Bud til Sven Ulfsføn, og udæffede ham til er Hovedflag, der, faaledes 

fom det ogfaa i Den forrige Aftale (od, ſkulde ſtaa ved Elven, og hvori 

man ffulde fæmpe til det yderſte, paa den VBetingelfe at Sejrherven ere 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 67, 69, Snorre Gap. 49—52- 
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fvervede Kongedømmet over begge Niger. Om Sten modtog Uvdfordrin- 
gen, figes iffe*), men imidlertid udbød Harald Almenning af hele Riget, 

Da det under alle Omftændigheder var hans Henfigt at prove em afgjoren— 

de Kamp. J Lobet af Vaaren blev Hæren og Flaaden dragen fammen: 

det var en betydelig Styrke, men fom ferſt efterbaanden ſamledes, da Ledings— 

og Lendermænds-Skibene nu, fom ellers, iffe paa eengang indfandt fig, men 

førft efter fom Harald paa fin Nejfe langs Kyſten fom forbi bvert Fylte. 

Gely tiltraadte han ikke Nejfen, forend det fore Stib var færvigt, hvile 

fet det vel neppe blev førend henimod Sommerens VBegyndelfe *). Da 

føb det af Stabelen, og derefter bleve de forgyldte Drageprydelfer paa- 

fatte. — Thjodolf Skald beffriver meget levende Skibets Pragt. „Jeg 

faa", figer ban, ,Stejden fote ud i Aagen benimod Sven: betragt fun, 

hvorledes den prude Drages lange Side ſtrakker fig ud foran Landet: 

Ormens blanfe Far ſtraaler nu, fiden den er fommen paa Søen, og De 

prægtige Svirer bære det pure Gulv". Thjodolf nævner vgfan Ugeda- 

gen, paa bvilfen Harald iettede Unfer. „Det var en Løverdag 3)", figer 

ban, ,at Kongen fod tage Fjeldingerne ned, medens de fagre Kvinder ber 

tragtede Dragens Fart fra Byen: Den unge Konge fiyrede Ven nye Skejd 

ud af Nid-Elven mod Vejten, idet de brave Drenges Aarer floge Soen". 

„Disſe Mænd", figer han videre, forftaa fig vet paa at føre Aarerne: 

Kvinden ftaar og undres over deres Aareflag fom noget, hvortil bun ej 

har feet Magen: det vil gjøre hende ondt, om de forte Aarer fpringe, 

men hun behøver ej at ængfte fig: alt ſkeer med Orden og Noligbed. 

Valdigt tryftes Hamlen, førend Aaren løftes, idet Mordmændene ro Den 

naglede Drage gjennem den haglkolde Strøm: og naar De ſytti Aarer be- 

væge fig i regelmæsfig Takt, feer det ud fom Ornevinger af Jern +)". 

1) Der ftaar vigtignok længere nede (Harald KHaardraades Gaga Gap. 77, 

Gnorre Gay. 63) at Sven iffe vilde holde Stevnelag med Nordmændene, 

men bette Éunde vel ogfaa tages i den Betydning, at han ej ændfede den af * 

Harald paa egen Haand fremfatte Udæføning. Der kunde endog være Sporgs— 

maal om, hvor vidt Harald virkelig har fremfat nogen faadan, efterfom Mor: 

kinſtinna tier bderom, men Spørgsmaalet maa dog befvares befræftende, naar i 

man feer hen til Øjevidnet Ibjodolfs udtrykkelige Udfagn, fom her nedenfor Å 

nærmere berøres, nemlig at Harald holdt Thing ved Fhumla, og at Modet 

med Sven der var , berammet” (eindagadr fundr). 

Da Glaget ved Nisaa, fom det nedenfor vil ſees, foregik i Uuguft, og Har: 

ald rimeligviisé en 14 Dage eller 3 Uger forud, altfaa midt i Juli, afſtedi— 

gede Ledingstropperne fra det Nordenfjeldfle, da de vel havde ligget ude i 

ben foreſtrevne Tid af halvanden Maaned, maa man fætte Udfarten fra 

Nidaros til fidft i Mai eller førft i Juni. 

3) Denne Løverdag kunde faaledes nærmeft være Aſte eller Sde Juni, 

+%) Harald Haardraades Saga Cap. 76, Snorre Cap, 62. 
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Harald havde ogſaa fin Dronning og begge fine Sonner Magnus og Olaf med, 
uagtet De endnu vare faa godt fom Børn: Magnus, maaffee og Olaf, ſtyrede 

endDogfaa et eget Skib 1). Ut Kongens Svoger og paalideligſte Støtte, Ulf 

Stallare, var med, folger af fig felv. Blandt andre anfeede Mænd, 

fom Ddeeltoge i Foget, nævnes udtryffeligt fun trende, nemlig Kongens 

Svoger Evſtein Orre fra Gifte; en ftor, ſterk og ftridbar Bonve fra Mo— 

fter, foldet Thorolf Moftrarffegg ligefom biin befjendte Landnamsmand af 

Dette Navn; og Skjalg Erlingsſen fra Jæderen *), hvis Deeltagelfe tyder 

paa, at der nu berffede nok faa god Forftaaelfe mellem ham og Kongen; 

men det følger af fig ſelb, og antydes endog, at de flefte Høvdinger fra Det 

hele Land vare med. Da Flaaden fom til Vifen, blev den avdfplit- 

tet af beftig Storm og Movdvind, faa at der, fom Thjodolf Stald figer, 

faa Skibe næften i hver Havn mellem Sfjerene 3). Dog fom, fom vet 

ſynes, ingen af Skibene til Stade, og da Der atter blev Bør, fortfatte 

Harald Sqladfen oſter til Elven. Det af han betegnede Sted, hvor 

Slaget ffule ftaa, var ved Thumla, fydvefiligft par Hifingen, eller i 

Sundet mellem denne og Bjarfø, en af Eykroerne. Her famlede hans 

Stibe fig, og ber Holdt ban Vaabenthing eller Monſtring over fine Folk). 

Men Sven lod fig iffe fee; og De Daner, Dev vare nærmeft Elven og 

Grændfen, flygtede ved ven forfte Gfterretning om Haralds Ankomſt. Imid— 

lerlid erfoor Harald, at Sven havde en Flaade ude, og at ban faa 
med den ved Fyn og Smaa-Øerne, men harde den beftemte Henfigt, at und— 

gaa et Hovedflag med Nordmændene. Harald gjorde nu fom forrige 

Gang, fandfynligviis dreven af Nodvendigbeden, Da den Tid af halvanden 

Maaned, da Ledingstropperne vare forpligtede til at tjene 5), nærmede fig fin 

Gnde for dem, der vare fomne nordenfra og allerede havde været fænge 

ude: ban fendte Ledingsſkibene, Det vil fige de nordenfjeldffe, bjem, og 

beholdt fun balvandet Hundrede (180) Skibe tilbage, der fornemmelig tile 

hørte Lendermændene, men bvoriblandt der vel ogſaa vare endeel Ledings- 

ftibe fra Viten, Hvilfe førft nylig havde ſtodt til Flaaden. Med denne, 

» Ut Magnus flyrede Skib, nævnes i alle de Sagaer, fom handle om Slaget. 

Olafs Nærværelje omtales i Fagrffinna Gap. 192. 

2) Se Fagrftinna Gap. 192, Harald Haardraades Saga Cap. 78, 82. Snorre 

Gap. 65. ; 

3) Harald Haardraades Saga Gap. 76, Snorre Gap. 62. 

4) Thjodolf figer nemlig udtrykfeligt: „Fyrſten (Harald) holdt Thing ved Thumla 

(tæfemaaden pumlu fynes her retteft); der er det Mode, der føyldes Rav— 

nene (nemlig fordi Slaget vilde ſkaffe dem Liig at æde) aftalt med Sven, 

naar Éun iffe Danerne unddrage fig”. Thumla gjenfjendes endnu i Navnet 

Fummelhede (pumluheidr) i Thorsland Sogn paa Hifingen. 

5) Se Ældre Gulathings Lov Gap. 302. 
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altid temmelig anfeelige, Styrke frjlede ban videre fydefter langs Kyſten 

af Halland, fom ban nu berjede vidt og bredt 1). Paa denne Maade 

fom ban lige ned til Lovefjorden (Labolmsbugten), hvor ban lagde ind 

i Udlobet af Nis-Aa, og begyndte at herje, fom fædvanligt. Dog me- 

Dens han mindft væntede det, fom Kong Sven med hele den danſke Flaade, 

der beftod af ikke færre end 360 Skibe, fornemmelig fra Gjæland, 

Skaane og Smaaperne, og lagde fig i Nærbeden *). Men da Det nu 

faa ud til at Harald aldeles vilde blive indeftængt og overmandet, 

fik han en uvæntet Forfterfning af Haafon Ivarsfon, der, nylig hjemkom— 

men fra et Gøtog, var I Følge med Finn Arnesſon, men ved at fee - 

tordmændenes farlige Stilling befluttede at fomme dem til Hjelp, hvor 

meget ban end havde imod Kong Harald, enten nu fordi han ikke funde 

bære over at fæmpe mod fine Landsmand, eller, hvad der er rimeligere, 

fordi han var fed af at være i Landflygtigbed, og ved at ftaa Harald bi 

i Denne Fare haabede at faa fin Landsvift tilbage, ja maaſkee endog 

Ragnhilds Haand, fom bidtil havde været forholdt ham 3). Han fagde 

derfor til fine Mænd, at uagtet Kong Sven var vennefæl, Harald deri— 

1) Paa dette Tog var bet maaffee at han, fom det i Jillagget til Landnaama 

fortætles, laa i Nærheden af Brødrehøjene ved Glaumftein i Halland, og 

forgjæves æfføede Oplyening om, hvo der laga begraven i dem, indtil en vis 

Sigurd hvite om Natten drømte, at en hærflædt Mand Éom til ham og Évad 

et Beré, hvort han fom de der begravne Kæmper nævnte Snjrll og Hjaldr, 

og forubfagde Kamp og Sejr, ligefom og en anden af Haralds Mand, Bjern 

Bukk, drømte noget lignende. Da Harald, heder det, Fom Hjem til Norge, 

fil han vite af Kaare den fvarte, en Frænde af Thjodolf af Hvin, at Snjall 

og Hjald vare Sønner af Kong Batnar, fe ovf. I. 1, S. 298. 

I Morfinffinna (Flatøbogen) fortælles det, fom ovenfor bemerket, at Sven 

føgte at blofere Harald ved en I, og at det var her, at Harald ved Hjelp af 

Ormen fandt Vand; ogfaa Fagrføinna Gap. 191 (jvfr. Ågrip) figer, at Danerne 

lukkede Nordmændene inde. Men at ingen faadan Indelukning fandt Sted, fres 

tydeligt af GSagaens egne Ord, hvor de lade Harald forelægge fine Folk Val— 

get mellem at Eæmpe og at undfly. Vare de indeftængte, havde de intet 

Valg. Dertil Fommer og, at de med Henfyn til EnÉelthederne paalidelige 

Galde, nemlig Gven Herbifefon, om hvem der udtrykkeligt figes, at han 

var tilftede, lade Slaget foregaa ,udenfor Nisaa-Oſet“ (Stein), „udenfor 

Mundingen“ (Stuf), ,udenfor Nisaa“ (Thjodolf), ligefom Saxo baade lader 

Sven ſelv lægge fig i Nisaa, famt derfra drage ud mod Harald, og Skaa— 

ningerne fiden flygte tilbage til Nisaa. Jndftængninge-Hiftorien vedkommer 

derfor viftnok tun det Aaret forud foretagne Tog i Limfjorden, fe ovf. S. 272. 

Men naar Saro derhos lader Sven have mindre Hær end Harald, da ev dette 

aabenbart en Feil, tbi Stein Herdifeføn figer udtryfkeligt, at Harald havde 

halvandet Hundrede (180), Sven tre Hundreder (360) Stibe. ) 

I Hrokkinſtinna og hos Snorre deeltager Haakon i Slaget fom Har: 

alds Jarl, og gift med Ragnhild, men at dette er urigtigt, ev allerede 

ovenfor viift. Urigtigt er bet dog ogfaa paa den anden Side, naar Morkin- 

— 
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mod det modfatte, havde han dog meeft Lyft til at fraa fin egen Konge bi; 

hans Mænd bade ham at raade, fom ban vilde, og faaledes gik ban over 

til Harald med ti Stilte, medens Finn dDerimod blev Sven tro. Harz 

afd taffede Haakon for den uvæntede Hjelp, Der var ham faa meget mere fjære 

fommen, fom han havde hørt Haafon højt berømme for hans Krigsvanthed og 

Japperhed.  Derpaa lod han fine Mænd ſammenkalde til et almindeligt Mø- 

de, og forelagde dem Det Spørgsmaal, om man ſkulde binde an mod Danerne, 

eller forføge at undfomme. „Hidtil“, fagde han, ,have vi fun herjet og 

taget endeet Gods, uden at udrette det mindfte, der fan tjene os til Be— 
rømmelfe; Derfor onſkede jeg belft at vi nu funde vinde en haderlig Sejr, 

hvilket flet iffe er faa umuligt, tyi om Sven end har en ſtor Flaade, ere 

hans Skibe dog mindre end vore og hans Mind itte faa meget at lide 

paa: jeg vilde være eder faare tafnemmelig, bvis I ftemte for hellere at 

fæmpe end at undfly". Mange fvarede dog, at Sven havde for ftor 

Overmagt til at Det var raadeligt at bimdean med ham: andre taug frille. 

Da fagde Haafon FJvarsføn: „endnu bar jeg ikke tjent eder, men faa me- 

get ivrigere ønffer jeg nu at vife eder, hvad jeg fan udrette: Danerne 

- pleje vel at være bidfige i Forftningen, men ogſaa deſto fnarere at føje 

af, naar de faa en varm Modtagelfe. J bar ofte tilforn fejret over en 

ſtor Overmagt, og ſaaledes haaber jeg nok at det ogfaa nu vil gaa, Derfor 

ftemmer jeg for Kamp, men beder fun om at jeg maa have mine Skibe 

føfe, uden at binde dem i Fengflerne”. Harald Vlev glad ved at høre 
Disfe Ord, og fortalte nu en Drøm, han havde baft om Natten. „Det 

forefom mig”, fagde han, fom om jeg vg Kong Sven holdt begge i een 

og famme Ning, bvilfen vi føgte at Drage fra hverandre, og at endelig 

Sven drog Ringen fra mig”. Denne Drøm forekom de flefte betænfelig 

fom om Sven fkulde fomme til at beholde Sejrens Priis. Men Haa- 

fon fagde: ,jeg tror fnarere Ddet ſkal betyde, at Sven vil blive fjørt i 

Ning 1)". „Ja“, fvarede Harald, denne Forklaring anfeer jeg for den ri— 

meligfte, og vil derfor heller ikke gjøre flere Omfiændigheder, men ſtrax begyne 

De Slaget; og før ſkal enhver af os falde over den anden, førend vi uden 

føinna her lader Finn og Haafon komme tilbage fra et af de Bilingetog, de 

foretoge i Fællesffab med Ketil af Ringenes. Thi for det førfte var det 

Guthorm, itte Ketil af Ringenes, med hvilfen de havde ligget paa Tog, for 

det andet henhøre disje Tog til en langt tidligere Periode, fe ovf. S. 171. 

Det rimeligfte er, at Haafon, hjemkommen fra et af fine Øfterføtog, har 

fluttet fig til Finn, da denne fom Svens Jarl ffulde føde til hans Flaade. 

1) 3 Sagaen ftaar der egentlig, at Kongerne drog „Hank“ (db. e. Ning, Krog) 

med hinanden, og at Haafon udtydede det, fom om Sven vilde Fomme til at 
påhankask*, 5. e. faa HanÉ om fig, tomme i Klemme.  Ordfpillet Fan ikke 

overfættes. 
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Sverdſlag fly for Danerne.“ Derpaa drog ban fit Sverd, gik frem i 

Forftavnen af Stiber, og gjorde tre Hug foran fig i Luften; paa Haa 

kons Spørgsmaal, hvad det føulde betyde, fagde han: „det folder man 

udenlands Sejrstegn (Sigrbåkn), idet Kongen derved vifer, hvorhen 

hans Brede vender fig 1). Derpaa gav han Befaling at lægge Skibene i 

Orden. Sin egen Drage lagde han i Midten; ved Siden af ham faa 

Ulf Stallare, og bad fine Mænd endelig at lagge Skibet godt frem, bvile 

fet Staden Svein Herdifesføn, der var ombord hos ham, udtrvffeligt 

bevidner. - Paa den ypdre Fløj faa Hrvdingerne, fra Forøndelagen, paa 

den indre Haafon Fvarsføn og Høvdingerne, fra De fydlige Egne *). 

Paa famme Tid ordnede ogfaa Sven fine Skibe. Han lagde fit 

eget Skib i Midten, lige imod Haralds. Ved hans Side lag Finn Jarl, 

og derefter De taprefte af Danernes Høvdinger, blandt dem fornemmelig 

Skjalm hvide fra Sjæland, Erkebiſkop Abſalons Farfader, og horende 
til en af Danmarks vpperite Etter. I Svens Hær føal der ej bare 

været færre end fer Jarler, Finn iberegnet 3). Man føred nu til at 

tenge eller binde Stibene fammen, men paa Grund af deres fore Antal 

tunde Dette alene ffee midt i Flaaden. Paa begge Sider vare faaledes 

en beef Deel Skibe loſe, vg lagde fig frem efterfom Befalingsmændene 

havde Mod eller Lyſt til, men Vette, beder det i en Saga, var heel for- 

ſkjelligt. Efter Aftalen beholdt ogfan Haafon JIvarsføn fine Skibe løfe. 

Med alle disfe Forberedelfer gif Dagen hen, faa at det allerede var ble 

vet Aften, inden Slaget kunde begynde. Det var Laurentiusmesfe-Aften 
(Ode Auguſt) ), og Nætterne havde Derfor allerede begyndt at morkne. 

Begge Flaader fynes at have indtaget en faadan Stilling, at enhver af 

Dem med den ene Fløj berørte Landet ftrar udenfor Elvemundingen, medens 

Den anden vendte udad mod Fjorden 5). Da alt var ordnet, fod Harald 

blæfe til Angreb. Da, figer Sagaen, voede Danerne til, og da gik Lude 

tene med Raab og Opeggelfer, og Danerne troede for vift at bave foret 

1) Dette er aabenbart den famme fymboliffe Handling, fom lige indtil be fenefte 

Tider have plejet at foretages ved Kongers eller Kejſeres Kroning. 

2) Harald Haardraades Saga Gap. 77, Snorre Gap. 63. UtHovdingerne fra 

de fydlige Egne laa inderft, fees deraf at Skjalg Erlingsſons Skib drev ind 

mob Canb, fe nedenfor 8. 280. 

3) Thjodolfs Vers, anført i Harald Haarbraades Saga Cap. 78, Snorre Gap. 

67, Fagrffinna Gap. 191. 

4) Morkinffinna og Fagrffinna nævne Laurentsmesfe-Aften, Hrokfinffinna deri- 

mod Laurentsmesfe:Dag. Meningen ev aabenbart den, at Forberedelferne til 

Kampen begyndte den 9de, og at Kampen felv flod paa om Natten mellem 

9de og 105e, 

%) Dette fremgaar af det ovenfor i 8. 276 Note (2) berørte. 
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Stordmændene ganffe i deres Magt”. I det Sven lagde fit Skib mod 

Haraldå, bad ban fine Mænd at mindeg, hvor meget ondt Mordmændene 

havde gjort i hans Niqe, og bvor haardt Det var, delig at maatte Ddøje 

Ufred af dem. Lad det nu fpørges”, fagde han, ,at vi qaa vel og tape 

pert frem; her ere nu mange fornemme Mænd og brave Drenge: fejre 

vi nu, da funne vi fiden leve Fred og No med Gre”. - Nu begyndte 

Kampen, og førtes en Stund med ftor Heftigbed. Kong Harald tog 

Plads i Forrummet af fin Drage, og ſkod derfra med Bue hele Natten. 

Det gif, fom Haafon havde forudfagt, at Danerne i Førftningen fæmpede 

meget bidfigt. Ffær udmerfede fig en af Sfjalm hvides Mænd, ved 

Navn Aaflaf. Uden Nuftning, fun dakket med fit Skjold, og uden an- 

Det Baaben end en Egegreen, der oprindelig var beftemt til Rorſtang, føb 

han over paa et fiendtligt Skib, fældte de forbaufede Nordmand til begge 

Sider, jog andre ud i Vandet, og førft da Skibet var ryddet, vendte han 

tilbage til fit eget, efter at have faaet flere, dog i Det hele taget Fun ube— 

tydelige, Saar '). - Men imidlertid roede Haafon Jvarsføn, hvis Skibe 

itte vare bundne fammen med de øvrige, omkring paa forffjellige Kanter, 

for at angribe Fiendens loſe Skibe. Disfe vege tilbage, efter fom han 

nærmede fig, men ban forfulgte Dem, ryddede Det ene efter Det andet, 

og drev de' pvrige paa Flugten. Da fom en Sfude med Melding om 

det ftore Mandfald paa Dden anden Fløj, og at denne havde begyndt at 

pige: ftrar ilede Haafon did, og angreb faa vældigt, at Danerne vege tile 

bage. Forfærdede bherover, benyttede Skaaningerne fig af Nattemørket 

til i af Stilhed og ubemerket at hugge Fengflerne og drage fig ud af 

Slaget; de flygtede ind i Elven, hvor de forlode Skibene, og fnege fig 

tilbage til Skaane avd affides Veje. Dette, figer Saro, var en Skjend— 

fel, ej alene for dem, men ogfaa for deres Gjterfommere, og fom til alle 

Fider vil paadrage dem Haansord ?*).  Haafon FJvarsføn vedblev den 

hele Nat, faaledes fom han havde begyndt, at ro omkring og bjelpe til, 

hvor det meft behovedes: og hvor Han angred, funde intet ftaa fig for 

ham. Paa denne Maade fortfatte8 Kampen indtil Det begyndte at gry 

ad Dag 3). Da førft blev Sven til fin AErarelfe var, at Staaningerne 

havde taget Flugten, men desuagtet føgte han endnu at holde Stand. Det 

nyttede ham Dog itte, thi Harad entrede fans Skib, huggende til begge 

1) Saro (Side 553), fom her udtrykkeligt paaberaaber fig Erkebiſkop Abfalons 

Vidnesbyrd. 

2) Saxo S. 553. 

3) Ogſaa Saxo fortæller, at Kampen fandt Sted om Natten. Det figes ud 

trytfeligt i Shjodolfs Verd, hvor det heder at Kongen fred „hele Natten", 

og I Steins, der figer at , Ravnen fik fit Bytte i Otten“. 
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Gider, og de af Befætningen, fom ikke faldt, maatte enten fiyrte fig i 

Søren, eller flygte bort paa Smaabaade. Sven felv holdt ud til fivfte 

Mand, og flygtede itte, førend Skibet ganfte var ryddet: Da kaſtede han 

fig i en Baad, der faa ved Loftingen, og roede bort. Fra de andre 

Skibe faa man hans Merke fade, og dette var Tegn til almindelig Flugt. 
Da man iffe faa haſtigt kunde faa bugget Fengflerne, føgte de, fom be- 

fandt fig paa de fammenbundne Stibe, at fomme over til de føfe, eller 

fajtede fig overbord: det gjaldt fun at frelfe fig, fom man bedft funde. 

Paa denne Maavde fom itte færre end 70 danſke Skibe til at ligge efter, 

aldeles folfetomme"). Finn Arnesføn, Der nu var meget gammel, og 

Dertil næften  ganffe Vlind, forføgte itfe paa at flygte, men fatte fig I 

Løftingen paa fit Skib, hvor ban blev greben af Harads Mænd. Og— 

faa Skjalm hvide, omringet af en Mængde Fiender og fortktet ved Blod— 

tab, blev fangen, og faa ftor Priis fatte Harald paa at have faget ham 

i fin Magt, at han gav ham en Bagt, der ej alene ſkulde pasfe paa at 

ban iffe undføm, men ogſaa førge for at der iffe tilføjedes ham nogen 

Skade 2). Hvor mange der faldt paa begge Sider, nævnes ikke, men 
det har filfert været en ftor Mænyde, vgfaa af Mordmændene 3). Det 

ftørfte ab, fom vdisfe havde at belage, var Skjalg Erfingsføns Fald. 

Hans Skib faa i den Fløj, fom vendte mod Land: det fvajede ind, 

fom paa Grund, og blev ftrar angredet af nogle Fropper fom Sven hav- 

De efterladt paa Kyſten; bver enefte Mand paa Stibet blev dDrækbt. 

Harald forfulgte de flygtende Daner, men dette var ej nogen fet Sag, 
ba Gtibene laa faa tæt fammen, at man næften iffe funde fomme 

frem. Medens han var beffjeftiget hermed, na Haafon Jvarsføn efter 

paa en anden Kant nærmere Land, ligeledes hindret ved de fammenbundne 

Sibe fra at fomme videre. Da fom en bøj Mand i en flid Hat roende 

Hen til hans Skib i en Baad, lagde til ved Løftingen, og raabte op: 

Hvor er Haafon Ivarsſon!“ Haakon ftod juft i Forrummet og bjalp til 

at forbinde en af fine Mænd. Han vendte fig mod Manden i Baaden, 

og fpurgte om bans Navn. „Jeg beder Vandraad“ (0. e. Den fom ev i 

Nød), fvarede han, „og enffede gjerne at tale med Dig". Haakon bøjede 

1) Jallet nævnes udtrykkeligt i et Vers af Tbhjodolf. 

2) Saxo (S. 554) der rimeligviis ogfaa her har haft Abfalons Fortalling for fig. 

8) Der blev faa ftort Mandfald, at ingen Éunde faa Tal derpaa, og næften alt 

paa be Danſtes Side, figer Morfinffinna fol. 13. a. Antager man, at de 

dbanffe Stibe i Gjennemfnit havde en Befætning af 50 Mand (de vare nem- 

lig fmaa), faar man dog en Styrke af 18000 Mand, og regner man Éun at 

ber paa hvert af de 70 ryddede Skibe faldt 20, bliver dog allerede dette 

1400. Dog faldt der ogfaa paa de andre Skibe en fror Mængde, faa at 

man vift i alt fan regne 38000. 
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fig frem over Rælingen til Ham. Da fagde denne: „Jeg vil gjerne mod- 

tage Livet af dig, bvis du vil fljenfe mig det". Haakon gjenfjendte firar 
Kong Sven, men uden at lade fig merfe dermed rejfte han fig op, foldte 

to af fine fjærefte Mænd til fig, og bed dem at bringe Vandraad fik 

fert i Land;  Bandraad har nemlig”, fagde han, ,forhen gjort mig mange 

gode Fjenefter; fiden fulle I følge ham op til min Ben Karl, og fig 

Denne til Tegn paa at I ere fendte af mig, at ban ſkal lade VBandraad 

faa den Hejt, jeg i Forgaars gav bam, og at han ſkal lade fin egen 

Søn følge bam videre". Det var endnu iffe blevet ganſke yft. Paa 

alle Kanter roede der Baade med flygtende, deels til Land, deels ud til 

$Havs. Sven fatte fig ved Roret i fin Baad, medens de to Mænd, Haa- 

fon havde givet ham med, roede. Han ftyrede Der, hvor han fandt bedft 

Mads mellem de øvrige Fartøjer, og hvor ban mødte norffe Skive, fag- 

de hans Levfagere, at de hørte til Haafons Folk, og fif da ubindret fom- 

me forbi. GSven føyrede en Stund langs med Stranden, og lagde ikke 

til Land, førend Baaden var fommen ud af Frængfelen. Herfra gif de 

- op til Karl, en Kot-Bonde, der borde i et lidet affides liggende Huus, hvor Sven 

var langt fifrere end i Landsbyerne og de ftore Gaarde, thi ber firejfede 

allerede Floffe af Nordmænd omfring. Karl var nys ſtaaet op og 

paaflædt.  Haafons Mænd bilfte ham fra Deres Herre, og fagde 

ham deres Yrende, bviltet han var firar rede til at adiyde Han lod 

fætte Mad for dem, medens Heſten fadledes og hans Søn gjorde fig rej— 

fefærdig. Nu fom ogfaa hans Kone ind, og da bun faa de Fremmede, 

fpurgte hun, hvo de bare. „Vi ere vejfarende Mund", fagde den ene af 

Svens Ledfagere, pog trænge til eders Hjelp”. „Ere I faa fornemme 

Mænd, fom I føre eder vigtigt op”, ſagde hun, ,da funne I vel i det 

mindſte give mig Beſked om, hvad det Raab og Glam føal betyde, der i 
Nat har bindret os fra at fove, om Kongerne maajfee have hodt Slaq, 
eller om der har været noget andet paa Færvde" ,Det er not faa, at 

Kongerne have holdt Slag", fagde Svens Ledfager". ,Hv0 har fejret”, 
fpurgte Konen videre. Mordmændene”, fvarede den anden. „Er va vor 

Konge drævt”, fyurgte hun. „Nej“, fvarede hun, ,ban er undfommen”. 

„Vee 08", fagde hun Da, ,at vi ffulle have en Konge, fom er baade halt og 

modlos“. „Nej, min gode Kone”, fagde Sven, fom nu tog Ovdet, ,fad 

os ej anfee ham for modlos, men fun for iffe fynderlig fejefæl”. Da 

De vaffede fig før Maaltidet, vilde Sven tørre fig midt paa Haandkla— 

Det; men da Konen faa det, ryffede hun det fra hamn med de Drd: ,veed 

Du Du ikke faa meget Folkeftif, at man ej ffal tørre fig midt paa Haand- 

flædet, og gjøre det alt fammen vaadt?” Med Guds Hjelp”, fagde Sven, 

- Jommer jeg vel endnu faa vidt at jeg fan tørre mig midt paa Haand- 

flædet". Karl bavde imidlertid allerede gjenfjendt Kongen, og var 
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Derfor faa meget villigere til at hjelpe ham. Sven undkom ogfaa i qod 

Behold og befønnede fidenefter Karl med en ſtor Gaard paa Sjæland, 

men tillod Dam Dog iffe at tage fin Kone med: han maatte ffille fig ved 

bende og egte en anden, af fornem Herkomſt '). 

Konq Harald vg bans Mænd oppholdt fig ikke [ænge med at forføl- 

ge De flygtende, men vendte tilbage til De forladte Skibe, og underføgte 

De faldnes Lig, for at erfare om Sven var blandt dem. Paa hans 

GStib faa en Mængde døde, og ffjønt man favnede ham felv, trøede man 

Dog at han var falden.  Derpaa lod Harald fine egne Mands Liig 
famle, og de faarede forbinde; de faldne Danſke [od han Bønderne i Om— 

egnen tilfige at bringe i Land og begrate. Sidenefter fliftedes Byttet. Alt 

Dette medtog nogle Dage, og imidlertid fif man den ubehagelige Efterretning, at 

Sven var undfommen til Sjuland, og atfaavel Flygtningerne fra Slaget, fom 

andre Tropper havde famlet fig til bam, faa at ban atter bavde en betyde— 

lig Hær. Den fangne Finn Arnesſon blev fort frem for Kongen, der ende 

nu var i bpperligt Lune over den rundne Sejr, og vide bave Løjer af at 

erte ban. „Her treffes vi nu, Finn”, fagde ban; ,fidft var Det 1 Mroge” 

den danffe Hivd har not ikke været Dig rigtig baandfaft, og det bliver et 

flemt Arbejde for Mordmændene, at flæde paa dig blinde Mand”. „Mangt 

og meget flemt have Mordmændene nu at gjøre”, fagde Finn, „og det 

værfte er, hvad du befaler Dem”. Vil du modtage Grid, ffjønt vu ej 

fortjener den”, fpurgte Kongen. „Ikke af Vig, Din Hund”, var Finns 

Svar.  Maaftee heller af din Frænde Magnus" (Kongené Søn), fagde 

Harald. „Hvad fan den Hvalp raade for Grid", fvarede Finn. Kongen 

morede fig fofteligt over hans bidffe Svar og vedblev leende: „vil du Da 

modtage Grid af din Frændfone Thora Dronningen)?" „Er bun ber”, 

fpurgte Finn. „Ja bun ev her”, fagde Kongen. „Da ev det ike une 

derligt”, fagde Finn, der nu glemte fig felv ganſke af Brede, ,at du har 

bidt faa vel fra dig, naar Merren fulgte dig *)".  Jmidlertid gav Har- 

ald ham dog Grid, og beholdt ham hos fig, men ban var faa grætten 

øg utvoren i fin Fale, at Kongen, der vel for Frændftabs, gammel Ven— 
ftabs og hans hoje Aderdoms Skyld ej nennede at dræde ham, fandt 

1) Det er Hrokfinffinna, Hryggjarſtykke og Snorre, der lade Haakon hjelpe 

Kong Sven under Navnet Bandraad, og omtale Bonden Karl,  Morkin: 

finna (og Flatebogen) faa vel fom Fagrſtinna vide intet om at Haakon 

hjalp bam, og fortælle heller iffe noget om Karl, men fige tun at Sven 

med een Ledſager flygtede i Land og Fom til et lider Huus, hvor de traf en 

gammel Kerling, der gav de oven anførte Svar. Beretningen om Haakons 

Medvirkning ſynes dog umuligt at Funne værd greben af Luften, og bærer 

ganſke Sandhedens Præg, hvorfor vi ej have betænkt 08 paa at optage den. 

3) Her figtes til Heftefampene. 
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fig bedjft tjent med at fætte ham paa fri Fod. „Jeg feer not”, fagde 

han, ,at du iffe vil forfone dig med mig eller dine Frænder, og jeg vil 

derfor give Dig Lov til at drage til din Konge, Sven”. Det vil jeg 

gjerne”, faqde Finn, „og jo før jo belter”. Kongen fod bam da fætte I 

Rand, og Halandsfarerne  toge godt imod ban. Men han fynes fun i 

fort Tid at have overlevet Dette Slag I). 

Imidlertid var ogſaa Skjalm hvide undfømmen: det havde lykkets 

ham, en Nat, at ſkuffe fine VBogteres Aarvaagenbed *), og der famlevde fig, 

maaffee ifær ved hans Beftræbelfer, en iffe ubetydelig Hær af Daner, 

Der overfaldt de Nordmænd, fom vovede fig for langt fra Stibene, faa 

at Harald var nødt til, alvorligt at indffærpe fine Folk den yderſte For- 

ſigtighed. Dette afholdt imidlertid itfe Kongens egen Søn, den unge 

Magnus, og Thorolf Moftrarffegg fra, endog Natten efter, at fnige fig 

til Land, bver paa fit Skib, og fiden at gaa op i Landet, for at føye 

Wventyr og indlægge fig Heder. Men de havde ikke gaaet langt, føre 

end en Mængde Daner fom over dem og angrede Dem.  Nordmændene 

forfvarede fig godt, men maatte Dog efter fort Tide Forløb bukfe under 

for Overmagten. Thorolfs og Magnus'8 Ledſagere bleve alle dræbte, og 

De felv undfom fun paa den Maavde, at Thorolf, fom var meget ftert, 

tog Magnus paa Ryggen og føl til Sfoven med ham. Harald favnede 

Dem den paafølgende Morgen, og biede en Stund, i det Haab at de føul- 

de fomme tilbage. Men da man intet faa til Dem, troede han at de 
vare Døde, og gav Befaling til at bryde op og Drage bjem 3». Om at 

forfølge Sejren, og ganſke at fordrive Sven fra Danmark, fynes Der ej at 
bave været Fale, faa vel — hvad man maa formode — paa Grund af 
dette fidfte Uheld, fom fordi Svey allerede havde em faa ſtor Hær famlet, at 

Det neppe var raadeligt at angribe ham. - Ultfaa havde Harald ingen 

anden Fordel af den ſtore og blodige Sejr, end ren, og det viftnok 

betydelige Bytte. Med Henfyn til Herredømmet over Danmark var han 

iffe et Stridt nærmere Maalet end forben. Men ren og Byttet hav- 

de i De Dage mere at betyde, end nu omftunder, og fornemmelig maatte de 

erobrede Skibe være Harald en velfommen Filvært til hans Flaade. Saa 

mange af dem, fom muligt, bfeve derfor tagne med. I Løftingen paa Svens 

1) Allerede om Hoften eller Vintren efter Nisaa - Slaget tales der nemlig om 

Udnævnelfe af en ny Jarl å Halland, fe nedenfor S. 287, 

7) Det var, figer Saro (S. 551) ved lacus caprinus (Getfjø? Hafrsfjø? Bukk— 

fjø?) et Sted hvis Beliggenhed nu ej Fjendes. 

3) Magnus's og Thorolfs ACventyr omtales Eun i de vidtloftige Sagaer, ej 

hos Snorre eller i Fagrſtinna. Fortellingen derom fynes dog ganffe tro- 
værdig. 
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eget Skib fandt man et Skriin med St. VBincentius's Nelikvier, Hvilke 

man vilt ogſaa betragtede fom en berlig Stat, og førte Dem til 

Norge. 

Med fin fejerige Flaade og alle de erobrede Skibe fejlede Harald 

nu langs Hallands Kvit, indtil ban naaede Viten, det vil her fige den 

fydlige Deel af Nanafylfe, ved Gaut-Elben, bvor han var i fit eget Nige, 

og fiftet mod Angreb af Danerne. — Her gjorde ban Holdt, og lod Felte 

flaa op paa Land, for at helbrede de faarede. Her havde ban ogfaa Den 

uvæntede Glæde at fre fin Søn Magnus, hvilfen han trorde død, fomme 

vel beholden tilbage. Thorolf Moftrarffegg og han havde taget Vejen til 

Lands gjennem bele Halland, og fandfynligviis gjennem De meeft uvejfomn- 

me og affides liggende Egne, hvor de vare mindre udfatte for Efterſtrebel— 

fer. Thorolf havde næften den hele Tid baaret Kongefønnen paa fine 

Skuldre, og var derfor næften opgiven af Trathed, figefom de begge vare 

halv forbungrede. Harald irettefatte Dem for deres Uforfigtigbed og alt 

for ftore Wrgjerrighed, der ej tillod dem at nøje fig med den allerede 

pundne Hæder, og Drev Dem til at føge nye PEventyr, hvoraf Mordmæne 

Dene fun bøftede Sfam og Stade, men Danerne re og Fordel; Dug 

taffede ban Thorolf inderligt for hans Troſkab og Hjelpfombed mod hans 

Søn, og lod dem begge pleje paa Det bedfte. Han taffede ogfaa alle fine 
Krigere for Deres Fapperhbed, og ifær Haafon Ivarsſon. Derpaa forte 

fatte ban Rejſen til Oslo, hvor han tog fit Vinterfæde, og hvor ban gav 

alle dem af fine Krigsmænd Hjemlov, der ønffede det '). 

26. Haakon Jvarsføn bliver paany uenig med Harald, og modtager Jarlsnavn 

af Sven. 

Det nys vundne Slag var nu, fom man lettelig fan begride, Den 

fornemfte Samtale-Gjenftand blandt Haralds Hirdmænd og de øvrige Kri— 
gere, der opholdt fig i Oslo, og ej vare Dragne bjem. Enhver, fom bavde 

været med, fyntes at han bavde noget at fortælle derom, vg fornemmelig 

bleve de Mands Bedrifter omtalte og fammenlignede, der meeft bavde ude 

merfet fig. Dog var der ingen, Der faaledes blev priiſt og opbøjet til 
Skyerne, fom Hanfon Jvarsføn. Hans Navn var i alle$ Munde, og 

alle vare enige om, at man fornemmelig havde ham at talte for Sejren. 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 17—85" Snowre Gap. 62—69. Disfe Bes 
retninger ere eenslydende, Morkinſtinna (fol. 12. b. og 13. a) faa vel fom 
den dermed ftemmende Flatobog ere noget afvigende, fom ovenfor paapeget. 

Til disfe fidfte flutter fig nærmeft Fagrffinna Gap. 191—194. Saxo I SB. 

S. 552—554 ftemmer her bedre med Sagaerne, end bet ellers plejer at være 

Filfældet. —— 
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Det var Derfor iffe mere end faa, at Harald, der felv var ftolt og før- 

fængelig, funde afholde fig fra at legge fin Stinfoge for Dagen.  Cnyang, 

fortælles der, fad en Peel Mænd i en Stue — fandfynligviis i Kongs- 

gaarden — og draf under megen Lyſtighed og hojroſtet Tale. Som fæd- 

vanligt var Nisaa-Slaget paa Bane, og bver enfelt Mands Bedrifter bleve om- 

talte, men alle vare eenftemmige i at berømme Haafon Jvarsføn; der fandteg 

iffe, bed det, en faadan Mand fom han; han var den vaabendjervefte, og 

ban var den fjetfefte, og ban var Den af Lykken meeft begunſtigede, og 

Hvad ban gjorde, det havde meeft Klem, og ban var Det, bvem GSejren 

ſkyldtes. Imidlertid ſtod Harald ude paa Gaarden og talte med nogle 

Folk; ved at høre den højrøftede Fale inde i Stuen, gif ban hen til Dø- 

ten, lyttede efter, og fagde, idet ban gif bort igjen: ber gad nok nogen 

hver bede Haafon”, - Imidlertid gjorde han tilfyneladende meget af bam, 

tilbød ham paany Nagnhilds Haand, og vvertalte ſelb Ragnhild til at 

egte ham, idet han paa Det beftemtefte fovede at ophoje ham til Jarl, 

- bvorfor der nu ej langer var noget i Vejen, fiden Orm Farl imidlertid var 

død. Paa denne Betingelfe fom Giftermaalet virkelig iſtand, og Brylluppet 

ſtod om Julen hos Kongen felv. Alligevel gjorde Harald ikke no- 

gen Mine til at vpfylde fit Løfte, og unddrog fig, da Haakon minvdede 

Dam derøm, under forfkjellige Paaftud. Tilſidſt fagde han ham reent ud, 

at Det ikke funde blive noget af; Harald frygtede vel nemlig, fom vimeligt 
funde være, for at ban, naar han havde faaet Jarleværdigheden, med fin 

ftore Popularitet blandt Oplændingerne og den Magt, bvoraf han allerede 

var i Befiddelfe, ftulde gjøre fig ganfte uafhængig. Da Haakon fra fit fidfte 

Beſog hos Harald fom bjem til fin Huftru, der ikke tvivlede paa at han 

havde opnaaet den attragede Bærdigbed, gif hun bam i Mode, og bilfede 

ham glad med de Ord:  Velfommen min Jarl!” Haafon bavde nu den 

Wrgrelſe at maatte oplyſe hende om hendes Vildfarelfe og Kongens Uord— 

holdenhed, og da hans Stolthed forbød ham at benytte fig af en For- 

Deel, der alene føyldtes Kongens falffe Løfter, tilbød han hende firar 

Skilsmisſe, faaledes at bun desuagtet funde beholde alt hvad han ejeve. 

Men Ragnhild, der havde fattet megen Kjærligbed for Haakon, vilde intet 

høre om dette, og da Haafon fænger ud paa Vaaren tilfjendegav hende 

fin Beflutning, at forlade Landet med fer Langffibe, han havde udruftet, 

og aldrig at fomme tilbage, ertlærede hun at hun vilde følge med, og dele 

Ondt og Godt med han. De forberedede fig Da i al Stilbed til Rejfen, 

og Haakon folgte underbaanden fit Jordegods for at famle faa mange 

Penge fom muligt. Dette fan ej have undgaget Haralds Opmerkſom— 

bed, da Haakons Hjem faa paa Raumarife 1), ikke fynderlig langt fra 

1) Dette figes udtrytkeligt i Harald Haardraades Gaga Gap. 87, Snorre 

Gay. 72. 
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Oslo. Hertil fom, at Kongen var fommen under Vejr med, hvad ban 

iffe forben vidfte, at Haafon havde været Kong Sven bebjelpelig til at 

undfomme ved Nisaa. Det traf fig nemlig atter i et Drikkelag, at der 
blev talt om Haafon, hans Fapperhed og hans Held; en af de Filftedevær 

rende fagde at hans ftørfte Held dog beſtod deri at ban freffte Kong 

Sven, og da en anden opkaftede Tvivl om, hvor vidt det forholdt fig faa, 

fvarede biin at ban havde hørt det af en af de to Mænd, der roede Sven 

i Land. Dette blev meldt for Kongen, fom blev meget opbragt Derover. 

Han befluttede ftrar et pludfeligt Overfald paa Haakon, for at fade ham føle 

fin Brede, og maaffee ifær for at forefomme ham, inden han iverkfatte Den 

forberedede Rejfe. Harald (od 240 bevæbnede Mænd fætte fig til Heft, og 

reed i Spidfen for Dem ved Nattetid op paa Raumarife; han vejfte Den hele 

Nat og ud paa den folgende Dag. Men om Morgenen mødte de Bøn- 
der, fom bragte Meel og Malt til Byen, og en af Kongens Mænd, der 

var en god Ven af Haafon, benyttede fig beraf til hemmeligt at faa en 

af Bønderne til, imod Betaling, at flynde fig av alle de Gjenveje og hem— 

melige Stier, han fjendte, til. Haafons Gaard og underrette ham om den overbæne 

gende Fare. Bonden udførte Wrendet, og fom netop faa betids til Haakon 

om Aftenen, at Denne, Der fad ved Driffebordet, fil Tid til i Haft at unde 

fomme til Skoven med fin Huftru, alle fine Mænd, og fit Losore. Har— 

ald fandt derfor Gaarden ganffe tom, og vendte den næfte Morgen med 

uforrettet Sag tilbage til Oslo, efter at have erflæret alle de Gjendomme, 

Haafon bavde tilbage, biemfaldne til Kronen. Siden trog ban til Forond- 

bjem, hvor han tilbragte Sommeren. Imidlertid flygtede Haafon over den 

fvenffe Grændfe, der ſiges endog til Kong Steenfil felv, efter forft at bave 

Dræbt en af Haralds AWarmænd og plyndret bans Gaard; fiden pasſede han 

paa, faa fnart Harald havde forladt Øftlandet, vendte tilbage til fin Gaard, 

dDræbte Dem, fom Harald havde fat til at beftyre Den, fatte ID paa Hufe- 

ne, og fejlede derefter affted med fine Langftibe. Ragnhild raadede ham at 

dråge til Kong Sven, og bad ham at vife denne fom Jertejn en Ming, hun 

havde faaet af fin Fader, tbi Sven, fagde hun, føgte nu ved Velgjerninger 

mod Magnus's Frænder og Venner at opveje Ven Troloshed, ban i hans [evende 

Live havde viift bam. Det fynes dog, fom om den Hjelp, Haafon felv bav- 

De givet Sven, da Denne var i Livsfare ved Nisaa, maatte i og for fig felv 

være tilſtrokkelig til at berede ham en god Modtagelfe, bvad Ver end 

tidligere fan have været imellem dem 1). Han blev ogſaa modtagen med 

aabne Arme. Sven tilbod baade ham og Nagnhild at opdolde fig ved 

bans Hof, og vifte ifær Magnhild, fom Kong Magnus'8 Datter, ſtor 

1) Morkinffinna, der intet veed om denne Jjenefte, Haakon bevifte Sven, lader 

ham omtale Slaget ved Nisaa fom en Grund for ham til at frygte denne. 
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Udmerkelſe. Paa denne Tid gjorde Aasmund, Svens Broderføn, megen 

Uftyr å Danmarf. Vi have feet, hvorledes Sven efter hans Faver Bjørns 

Drab havde toget fig af bam og opfoftret ham '). Men efterfom Aas— 

mund vorede til, artede han fig flet, obede Bold og Drab, og vifte fig 

faa uregjerlig, at Kongen iffe vilde have ham bos fig, men qa0 bam et 

gen, bvoraf han godt funde holde fig og fine Folk. Lenets Jndtægter 

forfloge imidlertid ej for Aasmund, der omgav fig med langt flere Folk 

end ban egentlig ſtkulde, og naar han da fom tilfvrt, tog ban andetfteds 

i Miget med Bold, hvad han behobede. Da fratog Kongen ham Lenet, 

og fagde at han ſkulde forblive ved Hirden uden at holde nogen Skare; 

men Aasmund funde iffe fænge finde fig i denne Fvang, vemte bort til 

fine forrige Stalbrødre, og evede nu i Spidfen for dem endnu ſtorre 

Uvæfen end forhen. Det lykkedes vel Kongen endnu engang at faa han 

i fin Vold, og han fod ham fægge i Læntker, før faaledes at tæmme ham. 

Men Aasmund fandt Udvej til at befri fig fra Lænferne, flygtede bort, 

ftaffede fig Folt og Stibe, og gav fig nu til at berje og dræbe Full 

baade indenfands og udenlands. Hans Fræthed gif endog faa vidt, at 

han fordrede af Sven, at Denne ſkulde udnævne ham til Jarl i Halland 

efter Finn Avnesfon *). Saaledes frode Sagerne, da Haafon Jvarsfon 

fom til Danmark. Sven flagede fin Nød for han, og tilbød bam felv 

Farfedømmet over Halland, bvis han funde faa Aasmund i fin Bold og 

bringe ham fangen til Hoffet. Haakon, bvis Hug ftovd til at faa Jarle 

1) Se ovenfor S. 179, jvfr. S. 234, Anm. 

2) Denne Beførivelfe over Aasmunds gale Streaer findes i Hrokffinffinna og 

Hrygajarſtykke (Harald Haardraades Saga Gap. 61) famt hos Snorre Cap. 

57. Morftinffinna (fol. 14. a.) figer fun i Korthed at Aasmund blev tre 

Gange fangen og at Sven hver Gang ffjenfede ham Livet, men beretter forſt, 

at Sven, faa inart Xasmund var bleven voren, gav ham Folk og Skibe til 

at hevne fin Faders Drab paa Harald Godwinesſon, fom dengang var Konge 

i Gngland, og at Aasmund brugte denne Flaade til at herje i Danmaré. 

Denne Beretning er Hhejft ufandiynlig, ikke faa meget fordi Harald Godwi: 

nesføn paa denne Tid endnu ej var Konge, thi han havde dog næften kon— 

gelig Magt, fom fordi han var alt for mægtig til at det fornuftigviis kunde 

falde Xasmund eller nogen anden ind at angride ham med tre Stide, hvilket 

var det Antal, Sven figes at have giver ham til dette Fog. Derimod ev 

det viftnok ganſke vigtigt, naar Morfinffinna fortæller at Aasmund lagde 
an paa at blive Jarl i Halland, og at Sven i dets Sted tilbed Haakon 

denne VBærdigyed. Det er øgfaa rigtigt at Morfinffinna Falder Aasmund en 

Son af Bjørn Ulfsføn, og udtrykfeligt figer at denne blev dræbt af Sven 

Godwinesføn i Shingmannalidet i England, medens den anden Bearbejdelie 

derimod Éalder ham Svens Syfterføn, Ogſaa beffrives Enkelthederne ved 

Slaget og Haakons paafølgende Mode med Sven noget forffjelligt i den 

fidfte. Haafon hugger Hovedet af Aasmund, og lægger vet paa Bordet for 
Sven, 
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titel, fovede det, og ſejlede affted med fine 6 Langffibe for at opføge Aas— 

mund. Han vilde iffe engang modtage de Hjelpetropper, Sven tilbød ham, før 

at iffe Danerne fiden ffulde bave det at prale af, at Srjren var vunden 

ved deres Bijtand. Efter nogen Tids Forlob fil ban at vide, at Aas— 

mund [aa med ti Skibe ved Indlobet til Slien.  UDden at ændfe Over- 

- magten fievnede Haafon derben, og lagde ſtrax til Unqreb. Da Skibene 

modtes, raabdte Aasmund over til ham: det er ikke at undres over at du 

fægger faa ivrigt i Vej, fiden du har faaet Lofte om Jarldom, men Skam 

par Det af Sven at tilbyde dig Det, og iffe hugfede han da frort paa 

Nisaa-Slaget”. „Det er fandt”, fvarede Haakon, ,at jeg flod Kong Har- 

ald bi ved Nisaa, og jeg havde ingen Sfam af at bhjelve min Konge, 

medeng Du Derimod ſtedſe føgte at fvige Din Frænde og Herre. - Men i 

Dag føal du faa at føle, at jeg tør binde an med Dig". Der blev nu en 

overvættes heftig og blodig Kamp; men tilfidit fil dog Haafon Overhaand. 

Han entrede Aasmunds eget Stiv, og ftormede fæmpende lige op til For- 

Rummet, bvor Aasmund blev tagen til Fange. Efter Uftalen ſtulde 

Haakon bringe ham levende til Sven, men ved at fre bam, funde han ikke 

modftaa Lyften til ſtrax at ſkille Verden ved dette flette Mennefée. „Adrig“, 

fagde ban, „kunde jeg bringe Sven nogen Daarligere Gave end dette onde 

Hoved!" I det famme gif han hen til Aasmund og Dræbdte ham. Men 

da ban nu, fom ban troede, med vel forrettet Sag fom tilbage til Sven, 

tog Denne ban beel ilde op, at ban havde gaaet videre end Det Var affalt. 

Med en mørt Mine og uvenlig Sone bad ban Haafon at tage Sæde, uden 

for Reſten at tale til ham. Haakon var imidlertid ikke Den, fom fandt 

fig heri. Han foreftillede Sven, at ban havde gjort alt i bedfte Henſigt, 

da ban forudfaa, at Aasmund aldrig vilde ophore at efterftræde hans Liv; 

han havde, fagde han, væntet en ganſke anden Modtagelfe, end den, der 

nu blev han til Deel, og han fordrede i det mindjfte Den Belønning, fom 

var ham lovet. Sven maatte erfjende Sandheden af hans Ord og Net- 

mæsfigbeden af hans Fordring, dog”, fagde ban, fan du ikke fænger være 

min Hjertensven, lige faa lidet fom jeg fan paatage mig at ſikre dig mod 

alle vore Frænder, der maaffee funde fræve Hevn; du gjør Derfor bedſt 

i at Drage bort til den Deel af mit Rige, fom er meeft udfat for firndt- 

fige Angreb, og nøje Dig dermed. Han udnævnte ham nu til Jarl over 

Halland, bvor ban ſaaledes fra førfte Haand funde berje i Viken og tile 

føje Kong Harald Skade, naar fom helſt han faa fin Lejligbed Dertil 1). 

1) I Fremftillingen af Haralds Forhandlinger med Haakon Jvarsføn og dennes 

Bedrifter have vi her i bet væfentlige, og hvad Tidsregningen angaar, fulgt 

Morkinffinna, fom paa dette Sted, hvad vi og allerede ovenfor S. 234 have 

bemerket, bar et afgjort Fortrin for den Fremfiilling, der gives i Hrokkin— 

— 
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27. Haralds Uenighed med Oplandingerne. Fredsflutning med Kong Sven. 

Haafon JIvarsføns Naboffab i Halland maatte være Kong Harald 

faa meget mere farligt, fom den flette Forftanelfe, der lige fiden bans før- 

ſte Optraden i Landet havde berffet mellem ban og Oplændingerne, fær 

føinna, Hryggjarſtykke og hos Gnorre. For bedre Overfigts og Sammenlig- 

nings Skyld meddeles her et Éort Uddrag af dem begge. Morfinffinna om- 

taler itfe Haafon, førend den, fom ovenfor nævnt, lader ham fille fig fra 

fin Krigsfamerat Finn Urnesføn og flutte fig til Kong Harald umiddelbart 

før Nigaa-Slaget. Den nævner intet om at han frulde have hjulpet Sven 

til at undfomme fra dette Slag, og omtaler heller ikke Kart Hallandsfar. Efter 

Haralds Jilbagefomft til Norge lader den ham drage til Nidaros, efter førft 

at have indbudt Haafon til fig, fom ogfaa fiden fommer, og bliver modtagen 

med ftore Aresbeviisninger. Den lader Kongen felv tilbyde ham Ragnhilda 

Haand, og, da hun gjør Banféeligheder ved at egte en ,,utigin' Mand, over: 

tale hende til at give fit Samtykke ved at forpligte fig til at give Haafon 

Jarlsnavn. Saaledes fommer da Giftermaalet iftand efter Julen, og Haafon 

rejfer hjem med Magnhild. Den følgende Juul (altfaa 1063—1064) rejfer 

Han til Kongen for at forlange Jarlsnavnet, men møder Udflugter og Ufflag, 

og forbereder derfor fin Ufrejfe, fom ovenfor beffrevet; han draber bderpaa 

den fongelige Warmand, og drager bort; Harald inddrager hans Ejendomme, 

men naar Kongen er borte, Éommer han tilbage, dræber de Mænd, han har 

fat til at beftyre dem, brænder Gaardene op, og drager til Kong GSven, af 

hvem han udfendes mod Aasmund, fæmper med Ham og dræber ham, faale: 

des fom ovenfor beffrevet, og bliver Jarl i Halland, hvorfra han, fom bet 

heder, herjede om Sommeren, naar Harald var nordenfjelds. Derpaa, figes 

der, fluttede Kongen Fred i det tredie Aar efter Nisaa-Slaget, altfaa 1065. 

Om Kongens forføgte Overfald paa KHaafon tales ikke et Ord. Den 

anden Bearbejdelfe lader, fom oven omtalt, Haakon faa Lefte om Ragnhilds 

$Haand af Finn Avnesføn, fom en Forfoning for Ginars Drad (Harald Haard— 

raades Saga Gap. 65, Snorre Gap. 47, 48), fader Haafon drage misfor: 

nøjet af Landet, fordi Giftermaalet ftrandede paa Ragnhilds Bægring ved at 

egte en „utigin“ Mand, og Haralds VBægring ved at ophøje ham til Jarl, 

faa fænge Orm Jarl levede (Harald Haardraades Gaga Gap. 57, Snorre 

Gap. 49); den lader ham derpaa drage til Kong Sven, blive udnævnt til 

dennes Landværnsmand mod Bender og Kurer o. f. v.. og dræbe Wasmund, 

hvilfet bringer ham paa en uvenffabelig Fod med Sven, faa at han atter 

vender tilbage til Norge, forliger fig med Harald, og nu, ſiden Orm Farl 

er bød, baade udnævnes til Jarl paa Oplandene og faar Ragnhild til Egte 

(Harald Haardraades Saqa Gap. 68, Snorre Gap. 50, 51, 52). Den lader 

Haafon nu fom Haraldé Farl ledfage bam til Nisaa og beeltage i laget, 

hvorfra han bjelper den under Navnet Vandraad formummede Gven til at 

flygte. Den lader Harald tilbringe Bintren efter Slaget (1062—63) ej, fom 
Mortinffinna, i Nidaros, men i Oslo, hvor han ud paa VBaaren faar vide 

at Haafon har hjulpet Sven til at undfomme, og derfor firar føger at over: 

falde ham, men forgjæves, hvorimod Haafon flygter til Kong SteenÉil i 

Sverige, vender fiden tilbage til Oplandene, medens Harald er nordenfjelde, 

begiver fig atter til Steenfil, af hvem ban forlenes med Bermeland, og gjør 

derfra et nyt Beſog til Raumarife om VBintren (1063—64) for at hæve fine 

Mund. Det norfle Folks Hiſtorie. J. I. 19 
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de fydligere, nu truede at bryde ud i aabenbar Opftand. Som den før- 

fte Aarſag Dertil nævnes I enkelte Sagaer, at Harald ej vilde fade Op- 

(ændingerne nyde godt af de ftore Fribeder med Henfyn til Skatter og 

Udredfler, fom Olaf den bellige ſkulde have tilftaaet dem efter Sejren ved 

Skatter, medens Harald refiderer i Oslo, og forgjæves føyer at faa Skat 

af Oplandene (Harald Haardraades Saga Gap. 77—87, Snorre Gap. 63— 

72). Derpaa taleé om Fredsflutningen, Baar eller Sommer 1064 (Harald 

Haardraades Saga Gap. 88, Snorre Gap. 73). Der tales ikke et Ord om, 

at Haafon nu fom tilbage til Danmark, lige faa lidet fom at Sven gjerde 

ham til Jarl. Begge dløfe Fremftillinger ere faa forffjellige, at de umuligt 

funne beftaa ved Siden af hinanden, og man ſtulde derfor efter Kritikens 

ftvenge Regler holde fig ubetinget til den ene, forfaftende den anden. Dette 

lader fig dog her ikke gjøre, da det er øjenfynligt, at den ene er rigtig i eet, 

den anden i et andet, faa at man altfaa nødvendigviis faa vidt muligt maa 

fombinere begge, faaledes fom det her ſtal viſes. Ut Morfinffinnas Frem- 

fiilling i Hovedfagen maa have Fortrinet, og lægges til Srund, fynes utvivl- 

fomt af følgende Aarfager: a) var Ragnhild for ung til at egte Haakon, 

eller fætte ham noget beftemt Vilkaar, i Warene 1050—1052, fom ovenfor 

viift; b) var Xasmund, fom det ligeledes er viift, for ung til at optræde 

fom Kriger og Uroftifter i 1050—3525 c) vifer Saros Bidnesbyrd, at Haakon 

ej fom Jarl ledfagede Harald til Nisaa, men at han virkelig mod Forvænt- 

ning der Éom ham til Hjelp, faaledes fom Morfinffinna figer; d) lader i 

det mindfte Morfinffinna Uasmund felv før Slaget ved Slien tale om Nisaaz 

Slaget fom forbiganget; e) lader — hvad der ifær er af Begt — Hrokkin— 

føinna, Hryggjarſtykke og Snorre felv Erling ſtakke fenere uderykkeligen fige 

til Kong Valdemar, at Sven Ulfsføn udnævnte baade Finn Arnesføn og 

Haakon Jvarsføn til Jarler i Halland (Magnus Erlingsføns Saga Cap. 21, 

Snorre Gap. 30), ved hvilfet Udfagn disfe GSagabearbejdelfer modfige deres 

egen tidligere Fortælling, men betræfte Morkinſtinnas; Å) vifer ogſaa den 

Omftændighed, at Haafons At Fom til ftor Unfeclfe i Danmark (fe neden= 

for), at han maa have haft Tilhold der, ej mindre end i Sverige; g) er det 

bøjft fandfynligt, at Haafons danſke Jarletitel har forletet andre Sagabez 

arbejdere til at antage, at han var Jarl i Norge, Vær da de Gagaer, der 

omtale dette, intet nævne om hans Ophejelfe til danff Jarl. Forreften Funde 

GSpørgsmaalet om hans Opbeøjelfe til Jarl iffe opftaa, førend Orm var død. 

Derimod har Hrokfinffinnas, Hryggjarftytfes og Snorres Bearbejdelſe sjen- 

fynligt Fortrinet i følgende Punkter; a) om JForliget mellem Kongen og 

Haakon efter Einars Dodz b) om Finns Bortrejfe efter Kalfé Fald, Hvorom - 

Morkinffinna intet har; c) om Uenigheden mellem Harald og Haakon i 

Tibérummet fer Nisaa- Slaget, paa Grund af den negtede Jarletitel; d) om 
ben Hjelp, Haafon ydede Sven ved Nisaa, og om Karl Hallandsfar; e) om Har: 

alds Binterophold i Oslo efter Nisaa-Slaget, og Overfald paa Haakons Gaard; 

f) Haralds Forlening med Vermeland endnu om VBintren 1063—64, og Indfald 

i Raumarifez g) Fredéflutningen i 1064. De hermed forbundne Beretninger 

indeholde mange og faa Marakteriftifte Enteltheder, at bisfe umuligt Funne 

anſees opdigtede. Men da Friften mellem Nisaa-Slaget og Freden 1064 

bliver et Uar fortere end Mortinffinna angiver, Fan man ikke med denne 
lade Haakon Eræve fin Jarletitel Julen efter den Vinter, han holdt Bryllup; 
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Neſſe, til Belønning fordi de havde hjulpet han mod Svein Jarl, og 

bbørved de I mange Stykker fil meget forud for Norges øvrige Jndbyg- 

gere, hvilket Harald anfaa for utilborligt, Da han vilde at Kongens Ret— 
tighed ffulde være eens over Det hele Land, og at een og famme Her- 

fomit ogfaa over det hele Land ſkulde medføre famme perfonlige Metz 

tigheder "). Bi have feet, at Olaf, da ban allerførft blev tagen til Konge 

af Oplændingerne, lobede at overholde Landets gamle Love og værge Lan- 

det mod udenfandffe Høvdinger ?). Det er iffe ufandfynligt, at de ope 

fandfte Love, eller Eidfævis Loven, paa den Tid bjemfede enhver Oplæn- 

Dinge ftørre Nettigbeder, og navnlig en forholdsvis førre Net", det vil 
fige Bod for perfonlige Fornærmelfer, end hvilket fom belft Medlem af en 

anden Thingforening, Der ellers med Henfyn til Herfomft ftod paa famme 

Trin, fom ban; og fornemmelig tør Vet bænde, at Oplændingerne havde 

megen Lettelje fremfor Kyitboerne med Henfyn til Krigstjenefte, Da de ej 

hørte til Skibrederne, og ſaaledes vel fom ofteſt bleve fritagne for Op- 

heller iffe er det nødvendigt, da bet deels er tydeligt at Haralds Overfald 

ftaar i den nøjefte Forbindelfe med Haafons JForberedelfer til Bortrejfe, og 

maaffee langt mere føyldes Haralds Ønffe, at forpurre denne, end hans Lyft 

til at firaffe Haafon fordi han havde ladet Sven undfomme, deelé, fom det 

nedenfor vil fres, er urigtigt at lade Haakon blive forlenet med Bermeland 

allerede før fin Ufrejfe til DanmarÉ, faa at der altfaa intet er til Hinder 

for at lade ham drage did endnu i 1063. Med de her fremfatte Punkter for 

DØje har jeg fombineret begge Bearbejdelfer efter bedfte Skjon, idet jeg dog 

ftedfe lagde Morfinffinna til Grund. 

)) Dette figes i Hrokfinffinna og Hryggjarſtykke (Harald Haardraades Saga 

Gap. 91), Morfinffinna fol. 10. b., Fagrffinna Gap. 195. Det udeladeg i 

Snorre, bog neppe med Rette, da Udfagnet om de Forrettigheder, Olaf den 

hellige ſtulde have tilftaaet Oplændingerne, meget godt Éan lade fig forklare 

faaledes fom bet ovenfor er føeet. Men Hrokfinffinna, Hryggjarſtykke og 

Snorre omtale iffe Kongens Uenighed med Oplændingerne og paafølgende 

GStraffetog til deres Bygder førend efter Fredsflutningen med Danmark, eller 

om Vintren 1064—65, medens Morfinffinna derimod omtaler det Hele før 

Nisaa-Slaget, og Fagrffinna udtrykkeligt henfører det til „lidt før" dette. 

Da det af den Rolle, Haafon Jvarsføn fpiller ved disfe Uroligheder, faa vel 

fom af den Omftændighed, at Harald øjenfynligt ved Fredsflutningen føgte 

at faa frie Hænder mod ham eg Oplændingerne, er kart nok, at Straffeto- 
get ikke ffede førend paa den Tid, Snorre o. f. v. angiver, faa fejle visfelig 

Morfinffinna og JFagrffinna ved at henføre det til Tiden før Nisaa-Slaget; 
men denne Fejl er fitfert opftaaet deraf, at Haralds Tvift med Oplændinz 

gerne om deres Mettigheder er begyndt længe før, uden at han har Funnet 

træffe fraftige Foranftaltninger til at ydmyge dem, førend han havde faaet 
den danſke Krig af Halfen. Uenighed mellem ham og Oplændingerne omtar 

leg desuden allerede ved hans førfte Ophold i de Egne fammen med Magnus 

den gode, fe ovf. S. 131. 

2) Se ovf. I. 2. S. 322. 

19* 
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bud. Da Oplandenes FIbingforening oprindelig iffe havde det minde 

fte med de nordenfjeldffe Thingforeninger at beftille, men fun ved et Magt— 

fprog var bleven forbunden med dem, og da Landbo- og Nærings-For- 

holdene paa Oplandene i mangt og meget vare forffjellige fra de veftlige 

og nordlige Kyſt-Egnes, er det ej alene muligt, men endog bøjft fandfyn- 

figt, at der i den oplandſke Lovgivning og fornemmelig i Opftillingen af 
enhvers faafaldte Net 1)" gjorde fig andre, og for Bønderne maaſkee i det 

hele taget fordeelagtigere Grundfætninger gjeldende, end i Gulathings- og 

Froftatbings-Loven, uden at vi derfor behøve at antage, at St. Olaf har 

forbedret Dere8 Kaar. Da den ældre Givdfivalov er tabt, paa Chriſten— 

retten og et ubetydeligt Brudſtykke af Landbo- Retten nær, funne vi nu 

iffe med Beſtemthed vide, om den virfelig gav Denne Thingforenings Med— 

femmer faadanne Forrettigheder ; ja Det er neppe engang fandfynligt, at de, om de 

end paa St. Olafs Tid vare i Befiddelfe af dem, havde heboldt dem paa den 

Tid da de ældre Love bleve nedffrevne, nemlig I det 12te eller 13de Aarhun— 

drede. . Men faa meget erfare vi Dog, at den gamle Sefåz «ler Eidfiva-Lov 

hjemlede Bønderne felv en Deel af Sagefaldet, hvilket iffe var Filfældet 

i Gulathingsz eller Froftatbings-Loven *); og naar Oplændingerne endnu 

1) Om „Ret“ (hos Iydfferne Wehrgeld) fr ovf. IL 1. GS. 143. Om nu f. Er. 

en Hauld fra Oplandene, hvis han dræbte en Hauld fra Agder, fÉulde flippe 

med at bøde 3 ME. Sølv, men derimod, om han blev dræbt af denne, ſtulde 

bødes med 4 MÉ., maatte et faavdant Forhold ganffe vift vokke Forvirring 

og fætte ondt Blod, Slige Kolliftonstilfælde indtraf ikke faa byppigt i Forſt— 

ningen, ba Forbindelfen var fvpagere mellem de enkelte Landsdele, men paa 

Haralds Tid var der maaffee dagligt Anledning dertil. 

2) $ Norges gamle Love IL. S. 523 er et nys opdaget Brudſtykke aftrykt, der 

tilhører enten ben gamle Fidfivatbings-tov eller den gamle Borgarthingé- 

Lov, bvilfen fidfte dog Fun fan bave været en færegen Bearbejdelfe af ben 

oprindelig for hele VBifen og Oplandene fælles Sefs- eller Fidfiva-Lov, og 

faaledes vel i det Væfentlige ftemmer med denne. J dette Brudſtykke fore 

fommer fo Gange, hvor en Bod er nævnt, det Lovbud ,prideili å* (d. e. 

«Boden ſtal deles i tre Dele''), faaledes at man maa formode, at om man 

havde ben hele Lov, vilde man finde dette Bud gjentaget ved enhver Bod.- 

Det findes ogfaa i et Stykke af den gamle vikſte Giftermaalstovgivning, op- 

taget I ben yngre Borgarthings Ghriftenret Gap. 26 (Norges gamle Love Il. 

S. 3805). Hvorledes dette Bud fFal forftaaes, derom giver ifær Fidfiva Chri— 

ftenret Gap. 44 Oplysning. Der ftaar: af Gods fom er forbrudt (memlig 

for Forbrydeljer mod Ghriftenretten) tager GSagføgeren en Trediedeelz be 

to tilbageblevne Trediedele ſtulle ogſaa deles ligt mellem Kongen, Biffop: 

pen og „Lagmondene“ d. e. Fhinglagets Medlemmer eller Bønderne. Da 

« nu Biffoppens Net til at bdeeltage i Sagefaldet alene er grundet paa at 

Forbrydelfen er en gejftlig Forbrydelfe, ev det tydeligt nok, at Gods, forbrudt 

for verdslig Lovovertrædelfe, alene vilde blive deelt tre Dele, mellem Sag- 

føgeren, Kongen og Benderne. Dette beftyrkes af Gap. 39, hvor der ſtaar 

— 
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i det 12te eller 13dDe Aarhundrede havde funnet vedligeholde Denne Net, 

er Det heel fandfvnligt, at dei Midten af det Lite funne have befiddet 

endnu ftørre Forrettigheder. Da imidlertid flige Forrettigheder for en 

enfelt Deel af Landet maatte medføre mange Forviklinger, virke ffadeligt 

før NRiget8 Sammenhold, og i Det bele taget figes at ſtride mod god 

borgerlig Orden, hvilfen Harald havde gjort fig det til Opgave at gjen- 

nemføre, funde han fra fit Standpunft umuligt finde fig Dert, og maatte 

fade det være fig magtpaaliggende, faa vidt muligt at fætte Oplændingernes 

Nettigheder paa lige Fod med Landets pvrige JIndbyggere, medens Det paa 

den anden Side iffe ev at undres over, at Oplændingerne anfaa disfe hans 

Beſtrabelſer ſom Brud paa Olaf den helliges Løfter, vg bøjligen forvitvedes 

Derover, fær da Harald viſtnok ber, fom ellers, foor frem med alt for li- 

den Lempe, og man dDesuden af ham, felv indfød Opfænding, bavde væntet 

ganffe anden Føjelighed.  Hertil fom nu ogfaa, at Haakon Ivarsſon var fære 

deles afboldt af Oplændingerne, Der foge Parti med ham mod Kongen, og 

vel ogſaa oppidfedes af ham til at gjøre Harald ivrig Modftand. Det lader 

til, at Haafon med en overordentlig Raſtloshed har benyttet fit Ophold i 

Halland til at indlede Forbindelfer med Veftgauterne, ju endog med Ver- 

mefændingerne, for at tilføje Harald faa megen Stade fom muligt, ja 

maaffee endog at frarive ham Raumarife. Han opføgte Kong Steenfil, 

vidfte at vinde ham for fine Planer, og blev af bam forfenet med Ver- 

mefand, hvor vi finde ham endnu, famme Vinter, fom han om Høften var 

dragen I s'andflygtighed, og hvorfra han i Spidfen for en beel Deel Gau— 

ter og Bermelændinger gjorde et Jndfald paa Naumarife, og opfrævede 

Skatter og Landjfføyld, fom om ban virfelig var Oplandenes Jarl). 

at den Mulkt, der af Bedfommende betales for at have forfømt i rette Tid 

at opbygge nedfalden Kirke, deles ligt mellem Biffoppen, Kongen og „Bon— 

derne“. Her er nemlig Biffoppen felv Sagføger. I Gap. 25 heder det og: 

„af alt forbrudt Gods, hvorved Biffoppen felv optræder fom Sagſoger, tilfom- 

mer ham '/3, Kongen og Benderne 1/,". Denne Vønderneg Deeltagen i 

Sagefaldet forefommer ej i Gulathings- og Froftathingsloven, bvor der ved 

verdslige Forbrydelfer fun er Jale om Kongen og Sagføgeren, eller Kongen 

alene, og ved gejftlige om Kongen og VBiffoppen, eller Biffoppen alene. 

Paa famme Maade ſtiftes Sagefald, ifølge Beftgetaloven, i tre Dele mellem 

»målségandin* (d. e. Sagfegeren), Kongen og Heredet, fr Jyvebolfen (yngre 

Bearb.) Gap. 4, 9, 31 0. fl. Det er meget muligt, at Harald paa Oplan: 

dene tilegnede fig Bøndernes Ivediedeel, ligefom han vel og har fordret at 

de føulde gjøre Kvigstjenefte til Søs, i det mindfte paa hans egne SÉbe. 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 37, Snorre Gap. 72. J Morfinffinna 

tales der iffe om at Steenkil gav Haafon noget Landføab at beftyre førend 

efter Fredsflutningen, da Harald havde paaført Steenkil Krig. Men da 

denne Krig netop havde fin Aarfag deri, at Steenkil og Gauterne havde 

ydet Haakon Biftand, er de oven anførte Sagobearbejdelfers Udfagn i dette 
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Oplændingerne lagde ham heller ingen VBanfteligheder i Vejen, men fynes 

i enhver Henfeende at have begunftiget ham, og da Harald, der tilbragte 

Vintren i Oslo, fendte Mænd til Oplandene for at indfræve Stat og 

Landſkyld, fit han det Svar fra Oplændingerne, at de allerede havde ind 

betalt bine Afgifter til Haafon Jarl, og at de vilde vedblive at gjøre det, 

faa fænge han var i Live. Med andre Ord, Oplændingerne befandt fig 

faa godt fom i Oprørs-FJiljtand. 

Under disfe Omftændigheder maatte det være Harald magtpaaliggende at 
faa fluttet Fred med Kong Sven. Naar han iffe engang ved den ftore Sejr 

udenfor Nisaa havde funnet ftøde Sven fra Tronen, var Der endnu min- 

dre Udfigt dertil, efter at Haakon Jarl var bleven bans Fiende, og et 

farligt Oprør var udbrudt eller var nær ved at udbryde indenlands. Det 

er endog et ftort Sporgsmaal, om Det nogenfinde vilde funne have lykkets 

ham at gjøre fig til Herre over Danmarf, felv om Haafon var bleven 

ham tro og flet iffe bavde forenet fig med Sven, thi naar han efter ferten 

GSommeres uafladelige Frjde og flere betydelige Sejvvindinger iffe var fom- 

men Maalet et Skridt nærmere, fynes det, fom om han gjerne funde have 

fortfat Fejden i ferten Sommere til, og endda være lige nær. Han vilde 

Dog ſikkert have fortfat de aarlige Toy, Hvis iffe Haafon Jvars- 

føns Frafald og Urolighederne paa Naumarife havde tvunget ham til at 

gjere en Ende dDerpaa, og for faa vidt fan man fige at disfe Begivenhe- 

der indtraf heldigt, idet de fremftyndede Freden. Denne Vinter, ftaar 

Der i enfelte Saqaer, foor der Bud og Ordfendinger melem Norge og 

Danmark, tilfjendegivende at begge Parter, faa vel Nordmænd fom Daner, 

vilde flutte Forlig indbyrdeå, og Lade deres Konger famtvffe deri. Af 

disfe Ord ffulde man flutte, at Underbandlingerne allerførft ere blevne 

aabnede af begge Landes anfeede Mænd paa egen Haand, i Ligbed 
med hvad der tidligere bavde fundet Sted, Kongerne uadfpurgte )Y. Imid— 

fertid ev dette faa ufandfynligt, ifær naar man feer ben til Haralds ftolte 

og myndige Sind, at man heller bor betragte hine Sagaers Ord fom 

mindre nøjagtige, og antage, bvad der er Det rimeligfte, at Freds— 

forflaget er udgaaet fra en af Kongerne felv*). Hvilken af disfe det 

var, nævnes iffe, men da Harald den beie Iid var den egentlige Angri- 

ber og den fom vifte fig virtfom, medens Sten mere forboldt fig pasfiv, 

flulde man og formode, at Det var Harald, fom førft anbnede Fredsunder- 

Stykke viſtnok rigtigere, naar fraregnes, at de fremdeles betragte Haakon 
fom virkelig Jarl paa Oplandene. 

1) Se ovf. I. 2. S. 540, jvfr. 353. 

2) I Mortinffinna og Fagrffinna (Cap. 196) ftaar der kun, at ,,der fattes Fred 

mellem Kongerne efter Nordmændeneé og Danerneé Raad", 
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bandlinger, faa meget mere fom det nu ifær for ham var af Bigtighed 

at faa frie Hænder. Sven havde altid enffet Fred '), og derfor var 

det naturligt, at Underbandlingerne, fom Sagaerne fige, tegnede til at 

faa et ønfteligt Wdfald. Der aftaltes et Møde mellem begge Kon- 

ger paa Nigsgrændfen ved Gaut-Elben, altfaa maaffee paa Danehol- 

men eller fom i 1038 paa Brennøerne, og til dette Mode udruftede man 

fig om Baaren fra begge Sider paa det bedfte, for at funne optræde med 

tilbørlig Bærdigbed. Thjodolf Skald, der i fine Kvad forevigede alle 

Haralds Bedrifter, har ogfaa i en Flokk beffrevet dette Møde, ved hvile 

fet han vift var tilftede. , Den Konge", figer han , der ivrigt værner om 

fit Land, futfede Havet fige nord fra Ørefund med Langftibe, og fiyrede 

ftolt i Havn, de quldprudede Stavne fløvede Bølgerne, og Skibenes Plan— 

fer føalv, medens Flaaden I bvaft Vejr fejlede veftenfor Halland. Den 

edfafte Harald bar Skibe ude, medens Sven, den berømmelige Dane- 

fonge, ifer bam imøde, og paa fin Rejfe føndenfra fylder enbver Havn 

med fine Stavne. Du, kſekke Harald, føyndte dudig fovdefter til det Møde 

føm alle Daner faa ivrigt ønffede, og fom Det ogſaa var paa Fide at 

bolde; Sten paa fin Side ilede iffe mindre ivrigt nordefter, men bavde 

Storm at fæmpe med udenfor Kyiten". Da Kongerne vare fomne fam- 

men, og Forbandlingerne begyndte, fremfom Danerne med faa mange Kla- 

gemaal over hvad de havde lidt af Mordmændene, at det en Fivdlang ej 

faa ud til at noget Forlig funde fomme iftand. - Bønderne”, figer Thjod— 

off, blive meget bhøjrøftede, og lade Ord falde, fom fætte ondt Blod: 

Thegnerne trætte og eve ikke forligeligt ftemte, Overmodet fvulmer. Men 

de Mænd, der funne magle mellem de ftridende Parter, veje alle Sager 

mod binanden, og ber gjelder det at fige Kongerne uforbeboldent alt hvad 

Folket snffer; bvis Haulderne nu flies avd i VBrede, faa er ene utidig 

Begjærligbed Skyld deri.“ Disſe forftandige Mænds Mellemfomit og 

vife Fale, bvorom Skalden nævner, udrettede Dog omfider faa meget, at 

der fom Forlig og Fred iftand paa de Vilfaar, at enhver af Kongerne 

ftulde beholde fit Nige indtil de Grændfer, fom fra gammel Vid havde 

været mellem Norge og Danmarf; at ingen af dem feulde eftertragte Den 

anden8 Nige; at der heller iffe paa nogen af Siderne ſkulde være Fale 

om Grftatning, men at hver føulde beholde den Fordeel eller den Stade, 

ban havde havt. Freden fluttedes for begge Kongers Levetid, og bekræf= 

tedes ved Ed faa vel fom ved Gifler, der frilledes af begge Parter. (1064), 

„Jeg har hørt”, figer Thjodolf, ,at Harald og Sten glade gave hinanden 

1) Saro (S. 554) figer at Sven, efter at have lidt tvende Nederlag, frygtede 

for at lade fin Skjebne fomme til Ufgjørelfe ved VBaaben tredie Gang, da 

han allerede ved de to Slag faa Danmarks VBelmagt knakket. 
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Gifler: det var en god Handling; der fluttedes fuldftændigt Forlig med 
Mir og fuld Fred, faa at der ej længer var nogen Strid: gid de nu 

gſad vilde bolde Forliget ')". Saaledes blev da omfider den langvarige 

Fejde mellem begge Niger tilendebragt. Den, fom bhøftede mindft Forvdeel 

deraf, var Harald, der Aar efter Aar havde gjort foftbare Udruftninger i 

den Henfigt at erbverve Danmarks Nige, og fom nu dog maatte fade 

Haabet derom fare, uden derved at erhverve No, da en ny og farlig Frje 

de foreftod ban med hans egne Underfaatter. Even derimod funde 

prife fig lykkelig ved, at han endelig befandt figi rolig og uforftvrret Be- 

fivdelfe af Riget. Han bavve pidtil iffe attraaet at eryverve Norge; og 

før ham var Krigens Henfigt opnanet, naar Harald havde opgivet fine 

Fordringer paa Danmarf, ligeſom Det vogfar maatte være en ftor Let- 

telfe for Danerne felv, at flippe de ivdelige Herjetog, bvormed Mordmæn- 

dene bjemføgte Dem. 

28. Haralds Frjde med Haafon Jarl og Gauterne.  Oplændingerne tugtes. 

Da Freden var fluttet, og Harald ſaaledes iffe [ænger havde noget 

Angreb at befrygte fra Danmark, vendte ban tilbage til Viken, ſandſynlig— 

viig, fom ellers, til Oslo *), bvor han tilbragte Reſten af Sommeren, ber 

ffjeftiget med Planer til at tugte Veftgauterne og Oplændingerne. Imid— 

fertid fendte han paany Bud til Oplandene efter fine Skatter, men fik det 

famme Svar fom før, med det Tillag, at Bønderne intet vilde gjøre Derved, føre 

end Haafon Jarl fom til dem. Paa fin Side føgte Kong Steenkil, der, fom 

det heder, elffede Veftgauterne fremfor alle andre Mænd i fit Rige, at fire 

fig Bifttand af Kong Sven. Denne undflog fig, fordi han ej vilde bryde 

den nys fluttede Fred, men bad ham at holde fig til Haafon. Jvarsføn 

felv, og indfætte ham til Jarh i Veſtergautland, faa vilde ban nok Funne fore 

fvare Dette Landſkab. Haafon, fagde Sven, er ærgjerrig, og vil fynes meget godt 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 88, Snorre Gap. 73. Det er ovenfor 

nævnt, at Morfinffinna og JFagrffinna henføre denne Fredéflutning til bet 

3die Uar efter Nisaa-Slaget, eller 1065. Dertil frev man, at Sagaffriveren 

nærmeft bar ladet fig bevæge ved et Vers af Ibhjodolf, hvor ber ftaar at > 

„Freden fluttedes i det die Aar", Men hvorledes dette ſtal forftaaers, vifer 

Snorre Gap. 76, hvor Berfet anføres fom Vidnesbyrd for, at der hengik 

to Bintre mellem Nisaa-Slaget og Freden. Aaret 1062 regnes faaledes 

felv fom bet førfte, 1063 fom det andet, og 1064 fom det tredie. 

Dette beftyrfes deels deraf, at han fynes at have været i Narheden af Op: 

landene, til hvilke han fendte Stattrævere, bdeels deraf at Hrokffinffinna, 

Hryggjarftykfe og Snorre lade ham fiden brage „til Kongehelle“, bvoraf 

det fres, at i det mindfte disfe antog at han ej opholdt fig i den fydlige 

Deel af Viten. 
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om at faa et Jarldomme til, og ftulde ban falde, faa taber du Dog ikke 

ftort derved, da han ej er din Underfaat. Steenkil, der i fin Tid havde 

været en Dygtig Kriger og ypperlig Bueftytte, men fom nu var gammel, 

feed og tungvindt, og vant ved Magelighed og Vellevnet 1), ſyntes godt 

om dette Forflag, men Haafon felv vilde dog iffe indlade fig Derpaa, 

førend Kong Sven bavde tilfagt ham fit fuldfomne Venſkab ligefom før. 

Hertil var Sven ftrar villig, og uagtet ban tilfyneladende overholdt Fre- 

Den med Harald, var Det Dog nu lyffet8 ham at opftille ham en farlig 

Modftander i Haafon, der fom Jarl over Halland, Veftergautland og Ver- 

mefand, eller, fom man i Fvdffland vilde bave faldt det, Marfgreve ved 

den norffe Grændfe, var i Befiddelfe af en Magt, fom næften funde fal- 

des fongelig, iffe at tale om det Tilheng, ban bavde blandt Haralds egne 

Underfaatter 2). Hvad der ogfaa, ifær efter de Tiders Unffuelfer, bidrog 

til at forøge hans Indflydelſe paa Vdisfe, var, at han ved fit Giftermaal 

med MNagnbild var fommen i Befiddelfe af hendes Fader Magnus's Merke 

eller Banner, mod hvilket det maatte holde haardt at ſtride før mangen 

Veteran, hvem det i Venderflaget paa Lyrſkovshede havde viift Vejen til 

Sejr og Hæder 3). Men jo farligere Haafon var, deſto forfigtigere gik 

Harald ogfan til Vert. Uden at aadenbare det mindfte om fine Planer, 

tilbragte ban Sommeren med alftens Fornøjelfer; men da Vintren nære 

mede fig, drog ban tif Kongebelle, tog der alle de lette Skibe, ban funde 

faa fat paa, I alt 60, bemandede dem med udføgte Folk, og fiyrede opad 

Elven med dem, fod dem drage vver Land forbi Fosferne, og fom heldigt 

med dem op i Væneren 4), bvor han ftrar fatte over til Oſtſiden; thi her, 

vidfte han, faa Haafon Jarl med en Har af Gauter. Kongen fiyrede ind i 

Udlobet af mm Elvb, og gjorde Landgang. Det var foldt og fneede; 

Dette betragtede Kongen fom et Held, deels fordi det i Snefoget vilde 

blive Gauterne faa meget vanfkeligere at bringe fit Gods i Sikkerhed for 

Nordmændene, deels ogfaa fordi Gauterne fædvanligviis plejede at være 

1) „Steenkil var en fred Mand og tung af fig, og meget fjær i Drik“, figer 

Morfinffinna. Om hans Dygtighed fom Bueffytte og Kjærlighed til Veſt⸗ 

gauterne vidner Kongerætfen i Veſtgotaloven, Schlyters Udg. S. 299. 

2) Om Underhandlingerne mellem Steenkil og Sven taler kun Morkinſtinna, 

der her er noget vidtløftigere end den anden Sagabearbejdelſe. 

3) Merket beſkrives i Mortinffinna fom meget prægtigt ag udfyet med Guld. 

4) Dette er Hryggjarſtykkes, Hrotffinffinnas og Snorres JFortælling, Harald 

Haardraades Saga Gap. 89, Snorre Gap. 74.  Morfinffinna figer derimod : 

Harald meldte intet om fin Rejfe, lægger førft Stibene op i Mjøfen, og 

derpaa op i Væneren efter Elven". Da der i Sagaerne, og fornemmelig i 

den Klasje af dem, hvortil Mortinffinna hører, herffer ſtor Forvirring med 

Henfyn til de oplandſte Indſoer — vi have faaledes ſeet „Mjoſen“ nævnt i 
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fet flædte og derfor iffe faa godt kunde udholde Kulden, fom Nordmæne 

dene, der vare vel forfiynede baade med VBaaben og Klæder. Harald lod 

det nødvendige Mandjfab blive tilbage for at pasfe paa Skibene; med de 

øvrige gif ban Jarlen imøde. Han var felv til Heft, faa vel fom em Deel 

af hans Hær, men de flefte gif til Fods. Han tog Vejen over en Skov 

og nogle Myrer, indtil han fom til et hojrliggende Holt, bvorfra Mord- 

mændene funde fee Jarlens Hær paa den anden Side af Dalføret, i hvis 

Bund der var en Myr. Harald lod fine Mænd gjøre Holdt øverft oppe 

paa Skrenten lige over Dalen, og bad dem at blive fiddende her, beſkyt— 

tede af deres Skjolde mod Snefoget, og af deres gode Klæder mod Kule 

ben, indtil enten Jarlens egen Hidfigbed, eller den uudboldelige Froft 
drev Gauterne til at begynde Angrebet, hvorved Nordmændene, der indtoge 

det bøjere Stade, vilde have afgjort Fordeel over dem *'). Paa fin Side 

indftærpede ogfaa Haafon fine Folk at de ſkulde oppebie Haralds Angret. 

For wveigt opmuntrede han dem paa det ivrigfte, lovede at gjøre fin 

yderſte Flid, og forfifrede, at om han end iffe var faa fornem fom Kong 

Steentil, ſkulde de Dog være lige faa vel tjente med at have ham til An— 

fører, fom denne. I Haafons Hær var Beftgauterneg Laqmand, ved Navn 

Thorvid eller Thyrvid *): ogfaa han føgte at fætte Mod i Hæren. Sid- 

dende paa fin Heft, der var tøjret til en Pæl, begyndte han fin ale 

faaledes: Bi have en for og vakfer Hær, og her ere mange kjekke Mænd, 

i Jarlen have vi en dDygtig Anfører; fad nu ogfaa Kong Steentil fporge, 

at vi underftøtte Denne gode Jarl fom det fømmer fig. Angribe Nord— 

mændene vå, faa lad og vife at vi funne tage godt imod Dem. Om end 

De unge blandt os tabe Modet og vige, faa ville vi Dog ikke rende fænger 

end til Bekten, i ale Fald iffe længer end bift til Højen". Men juft 

Stedet for „Veneren“ (fel. 2. 3.778, Roten), ligefom der paa det Sted, hvor 

der handles om Olaf Tryggvesſons Fodſel, fynes at have fundet en Forver- 

ling Sted mellem Randsfjorden og DØjeren — maa man antage, at ben Be: 

retning, MorÉinffinnas Bearbejder her har haft for Dje, handlede om en 

Flytning af Stibene lige fra Oslo til nærmefte Indfe, nemlig Djeren, (lige: 

fom den, Kong Haafon Haakonsſon fenere foretog i 1227, fe hans Saga Gap. 

152, 153) derfra videre op av Glommen til Vingerſo, fra denne til Vrangs— 

elven, og derfra til Væneren. Paa denne Maade vilde han fomme meeſt 

uvæntet over Goterne; det enefte, der kunde fynes at tale med denne Beret: 

ning, er den Omftændighed at Harald neppe vilde have taget VBejen gjennem 

Raumarife uden efter at have pdmyget dets Beboere. 

1) Mortinffinna lader Harald overnatte paa Bakken, hvilket fynes mindre ri: 

meligt, i Betragtning af Kulden. 

2) Morfinffinna kalder ham Thorfinn; hans rette Navn er Thorvid, Thorvi 

eller Thyrvid, (ligeſom Thorgils i foenffe Skrifter ofte ſtrives Thyrgils); 

han er upaatvivlelig den i Veſtgotalagen S. 396 under Navnet Pyrnir om- 

talte Lagmand, og man bør vift her læfe pyruir (Pyrvidr), ej Pyrnir. 
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fom han fagde disfe Ord, rejfte Nordmændeneg Har fig op, iftemte Krigs— 

raab og flog paa fine Stjolde. Gauterne, der troede at Mordmændene 

nu vilde begynde Ungrebet, gave fig ogfaa til at raabe; derved blev den 

Heſt, paa bvilfen Lagmanden ſad, flv, og rykkede faa heftigt i Touget, 

at Pælen fløj op med en Fart og traf Lagmanden ved Øret; han troede 

ftrar at det var en norſk Piil, glemte i et Øjevlik alle fine tapre Ord, 

gav $Heften af GSporerne med de Ord: ,gid du faa en Ulykke, du 

Nordmand, fom du flyder”, og tog Flugten. Det havde dog ikke 
været Haralds Henfigt at angride, men fun at fætte Gauterne i Fore 

virring og VBevægelfe. Det lykkedes ham fuldfommen. Jarlen rykkede 

felv frem med fit Merke, i den Fanfe at Nordmændene nærmede fig; 

men Harald holdt fine Folk tilbage, indtil Gauterne vare fomne over Myren, 

fige under Bakken; da ſtyrtede de I fuld Fart ned over dem, og tilfvjede 

Dem et fuldftændigt Nederlag. Jarlen felv forfvarede fig tappert med fin 

udbalgte Stare af Krigere, der havde fulgt bam hjemmefra, men Gauterne 

flygtede til Den nærliggende Skov, og tilfidft maatte ogſaa han vende 

Ryggen. Blandt andet Bytte, fom Nordmændene gjorde, var og bHiint 

Banner, der havde tilbørt Magnus den gode, og fom Harald nu fod 

bære i Iriumf foran fig ved Siden af fit eget, idet han kaldte det Sej- 
rens ffjonnefte Priis. Han forfulgte de flygtende et Stykke ind i Sko— 

ven, men iffe langt, Da Mørket allerede begyndte at falde paa. De flefte 

antoge ogfaa, at Jarlen var falden. Men da Nordmændene paa Filbage- 

vejen gjennem Skoven fom til et Sted, hvor Vejen var faa fmal, at blot 

cen funde gaa ad Gangen, vidfte man ikke Ordet af, førend en Mand 

fom føbende *) tvers over Vejen, gjennemborede den, Der bar Merket, med 

et Spyd, medens han med den anden Haand greb Merket felv, og ilede 

ind i Skoven paa den anden Side, alt fammen faa hurtigt, at man ej Funde 

faa ham fat. Da man meldte Kongen dette, fagde han: „Saa er Jarlen 

endnu i Live: flaf mig min Brynje!" „Jeg fjender”, tilføjede ban ogſaa, 

min Frændfone Ragnhilds Ginvdefag for godt til itfe at funne ſtjonne, 

at Det ej vilde være Haafon fet at fomme over hendes Sængeftokf, hvis 

ban havde miftet Merket: men nu vil alt være godt og vel mellem dem” *). 

Mange fagde da, at Jarlen ved denne driftige Daad havde bevnet fit Ne— 

Derlag. Kongen vendte endnu famme Mat tilbage til fine Skibe, og begav 

fig ombord med en Deel af Hæren, medens de øvrige forbleve i Land ved 

1) I Hryggjarſtykke, Hrotfinffinna og hos Snorre ftaar der at Manden hleypti 

b. ev reed, tvert over Vejen. Men naar benne var faa trang, at fun een 

for een Eunde gaa lang 6 ad den, var det en fulbfommen Umulighed at vide i 

fuld Fart tvers over den. 

2) Det forſte Udfagn meddeles i den nys nævnte Bearbejdelfe, det andet i Mor- 
Einffinna. 
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dereg Vagtilde. Hos dem ſkal Haafon Jarl have indfundet fig, forklodt 

fom en gammel, pjaltet Betler, tilbudt fig at viſe dem en Vej, av bvilken 

De funde faa fat paa Jarlen, og derved loffet mange af dem i et Bagbold, 

bvorfra fun faa undfom 1). Der tales ikke om at Harald gjorde noget 

Forføg paa at hevne dette Upeld, der vel ikke bavde ſtort at betyde 

i Sammenligning med den nys vundne Sejr. Det var vift heller ikke 

Harald Plan, at vore fig videre ind i et fiendtligt Land, aller mindſt 

paa en faadan Warstid, thi der indtraf en fan ſterk Froft, at Skibene 

paa en enefte Mat frøs inde, faa at man funde gaa paa Iſen omkring 

dem; og fun med megen Unftrengelfe og efter længere Tids Forlob lykke— 

deg det Mordmændene at hugge en Vaag-op, gjennem bvilfen de funde 

tomme ud. I denne Tid nødtes de til at gjøre byppige Strejftog 

i Land for at ſkaffe fig Slagt, og hver Gang, beder det, miftede de en 

fem til ti Mand formedelft Overfald af Haafon Jarl *). Det fader dog 

iffe til, at han eller Gauterne gjorde noget Forſog paa at angride felve 

Gtibene; derimovd ſkal der være fommet et Rygte om at Haakon ſtulde 

pære Dragen til Svitbjod for at famle en ſtor Hær, med bvilfen han og 

Kong Steentil vilde anfalde Nordmændene, medens Kong Sten befatte 

Elvelobet uvdentil; og dette Rygte ſkal have fremffyndet Haralds Tilbage— 

tog 3). Forholder det fig faa, at Rygtet virkelig gif, var dog Rvgtet felv 

iffe desmindre ufandt, thi Kong Sven tænkte i Denne Tid aldeles ikke paa 

noget Fog mod Harald. Og at faa vel Steentil og Gauterne, fom maaffee 

endog Haakon felv, havde faaet nok af Denne Kamp med Harald til at 

forføge paa nogen ny, tvifer fig aller bedſt Deraf, at Harald ikke oftere 

foruvroligedes af noget Angreb fra fvenft Side, at Oplændingerne bleve 

aldeles overfadte til fig felv, og at Haafons Navn endog forfvinder af 

Hiftorien, uden at man veed andet om barm, end at han fremdeles nød ftor 

Anſeelſe, og at bans Et vedblev at blomſtre i Gautland og Danmark, hvor en 

af hans YGtlinger, Erit Lam, endog blev Konge. Harald havde faaledes visfelig 

udrettet, bvad han med dette, tilfynefadende dumdriftige, Angreb havde tilfigtet *). 

1) Denne Lift af Haafon Ivarsſon omtales alene i Morlinffinna, Ufandfynligt 

er bet i fig felv ikke, men dette Slags Krigspuds hører faaledes til de 

ftaaende Forraad af Unekdoter derom, at Fortællingen alene af den Grund 

bliver noget mistænkelig, hvortil ogfaa fommer, at den udelades i den anden 

Bearbejdelfe. 

2) Ogſaa dette omtales alene i Morkinffinna. 

3) Fremdeles efter Morkinffinna; den anden Gagabearbejdelfe nævner intet 

Ord derom, ja fortæller ikte engang, hvorledes Harald Fom ud af VBæneren. 

4) Harald Haardraades Saga Gap. 89, 90, Morkinffinna fol. 14. b. og 15. d. 

Ogfaa Fagrftinna nævner i Korthed om denne Begivenhed, Gap. 195, men kal— 

der Stedet, hvor de Fæmpede, urigtigt Jotland iftedetfor Gautland. Den ſvenſte 
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Ved Opbugningen af Iſen indtraf en Begivenhed, fom vifer, bvor- 

ledes WGttefejderne paa Island endnu ftundom, fom i gamle Dage, forte 

fatteg udenfor Landet felv, og Hevnlyften tilfredsftilledes uden Henfyn til 

Tid, Sted og Omgivelfer. Blandt Befætningen paa Kongens eget Skib 

var Islandingen Hall Utryggsfon, almindelig Faldet Hall Kodraansbane, 

fordi ban for mange Aar fiden, i en Fegtning mellem Eyjulf Gudmunds- 

føn paa Madrevalle og de faafaldte Ljosvetninger eller Efterkommerne af 

Thorgeir Lovfigemand tilligemed deres Frænder, der uretfærdigt vare blebne 
fagføgte af Gyjulf, havde dræbt dennes Broder Kodraan faa VHjeblit 

Hiftorieffriver Dalin og efter ham flere nyere have antaget, at den Elv, 

ved hvis Udløb denne Kamp forefaldt, var Lidaaen i Kinnevifen, hvor nu 

Staden Lidføping ligger. Der ftaar dog, at Harald fejlede ,,øfter over Ban: 
det", og faaledes ſtulde man fnarere antage, at det virkelig var etfteds paa 

Oſtkyſten, ikke paa Sydkyſten; ifær maa man tænke paa Heredet Vatsbo, 

Hvor, fom vi have feet, Dag Ringsføn fandfynligviis har haft fit Rige, og 

fom grændfede til Nerife, i hvilfet bin Sigtrygg boede paa Olaf den helli- 

ges id, der var Gtamfader til Jarlen Karl Sunesføn i Gautland, hvis 

Moder var en GSønnedatter af Orm Jarl og Gigrid Finnsdatter (Jnge 

Haraldsføns Saga Cap. 3). Alt dette tyder paa en nærmere Forbindelfe 

mellem flere norffe Høvdingeffammer, iſer den, hvortil Orm Eilifsføn og 

Haakon FJvarsføn hørte, og de fvenffe WEtter, der havde fit Hjem i Batsbo 

og Nerike. Den Elv, der omtales, kunde faaledes maaffee være Jidaaen, ved 
hvilfen Marieftad er beliggende. — Om Haafons Defcendenter handler Knyt- 

linga Gaga Gap. 98, der udtrykkeligt figer, at Kong Erik. Ejegods Dat: 

fer Magnhild var gift med en Mand, der kaldtes Haafon den norſke 

(hinn norræni), eller ogfaa Haafon Gunnivesfen, og havde med ham 

Gønnen Grit tam, og at Haafon den norffes Moder Sunniva var en Dat: 

ter af Haafon Jvarsføn Jarl og Ragnhild, Magnus den godes Datter. I 

- Gap. 304 gjentages der, at Erik Lam var en Søn af Haafon GSunnivesføn 

den norffe, og Erif Ejegods Datter. I Orfnøingafaga S. 98 ftaar der og, 

at Haafon den norffe, Erif Lams Fader, var en Datterføn af Haakon Jvars- 

føn. Saxo (S. 666) kalder Erik tam en Datterføn af Erik Ejegod, og 

falder hans Fader etfteds (S. 641) Søn af Sunnivas andenfteds (GS. 636) 

Haakon Iyde, tilæggende at han var gift med Knut Lavards Syſter (altfaa 

Erik Ejegods Datter).  Knytlingafagas Ungivelfe er derfor viſtnok aldeleg 

rigtig. Imidlertid ftaar der dog faa vel i Hryggjarſtykke og Hroffinffinna 

da (Harald Haardraades Gaga Gay. 90), fom i Morfinffinna (fol. 15. b.) at 

Grif tam var en Søn af Haafon Jvarsføns Søn Haafon med Gven Ulfs— 

føns Datter. Dette kan alene betragtes fom en Skriv: eller Leſe-Fejl af de 

oprindelige Saga-Nedffrivere. Der ftaar nemlig i Hryggjarftykfe: ,Sunnifa 

hét döttir hans en sunr hans hét Håkon er åtti döttur Sveins konungs 

Ulfssunar*; i Mortinffinna; pok hét döttir hans Sunnifa, en sunr hét 

Håkon er åtti döttur Sveins konungs Ulfssunar*; ber fynes ben rette Læ- 

femaade at have været: ,en sunr hennar hét Håkon er åtti sunardöttur 

Sveins* 0. f. v. J Jagrffinna kaldes Haafon FJvarsføns Huftru Ulfhild, 

itfe Nagnbhild, viftnot fun ved Sfjødesløshed. Ifr. Langebek Script. rer. I. 
59, Not. (0). 
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efter at hans egen Fader Utrygg var falden for Eyjulfs Haand. Eyjulfs 

ftore Magt og Indflvdelfe havde bevirfet, at Hall tilligemed tre andre af 

hans Parti maatte forlade Island. Hall havde fundet en venlig Mod— 

tagelfe hos Harald, der gjorde meget af ham, fordi han var em dygtig 

Mand og tapper Kriger. Men ombord hos Kong Harald$ Søn Mag- 
nus, der ogſaa var med paa Dette Tog, befandt fig en Frænde af Kode 

raan, ved Navn Thormod. Thormods Moder Jorunn var en Syſter— 

Datter af Gudmund Den mægtige, Kovdraans Fader, oa ſaaledes Kodraans 

GSyffendebarn. Thormod var fun et Aar gammel, da Kovdraan blev dræbt, 

og Havde faaledes aldrig feet Hall, da denne fort efter rejfte udenlands; 

han vidite iffe engang af, at ban befandt fig i Hæren. Men da Kodraans 

Drad bavde gjort megen Opſigt, og Eyjulf faa vel fom de øvrige Ma- 

drevallinger iffe fandt at de havde faart Erſtatning nok, anfaa enhver 

af dem fig forpligtet til at dræbe Hall, hvor de traf bam. Magnus's 

Skib faa yderft i Baagen og nærmeft til at fejle ud, Kongen8 derimod 

inderſt. Da der fun var et lidet Styfke tilbage at hugge op, fom Hall 

føbende og gav fig til at hugge med fan ſtor Iuvrigbed, at en af de Om— 

ftaaende udbrød: ingen er Dog flinfere end Hall Kovdraansbane!"" Da 

Thormod hørte dette fra Magnus's Stib, ſprang han ftrar ned paa Iſen, 

føb hen til Hall, og hug ham Banehug. Strar ſtimlede faa mange til, 

at Iſen braft under dem: i den Forvirring, fom herved opſtod, Da enbver 

havde nok at gjøre med at frelfe fit Liv, fom Fhormod op igjen i Ski— 

bet, og da nu ogſaa Vaagen var aaben, gav Magnus ftrar Befaling til at 

fægge ud, frjlede affted faa baftigt ban funde, og [od Thormod, da han 

fagde til Havn om Aftenen, gjemme fig i en nærliggende Skov. Da 

Kongen fil Drabet at vide, blev han meget opbragt, men da hans Skib 
faa inderft, funde han iffe indhente Magnus, førend han allerede var kom— 

men i Havn og Thormod bragt tilfide. Han fordrede at Magnus flulde 

udlevere ham, ja truede endog at angribe fin egen Søn, da denne vægrede 

fig og tilbød Bod for Thormod: dog fik deres fælles Benner omfider bi— 
fagt Tretten. Thormod flap derfra med Livet, og Magnus flafede bam 

ud af Landet til Danmarf, hvorfra ban fiden rejſte til Conftantinopel 

og tog Fjenefte blandt Væringerne 1). 

Harald tog Vejen fra VBæneren ud igjennem Gaut-Elven, og fral 

paa Farten gjennem denne have miftet nogle Folk, fom rammedes af Stud 

1) Harald Haardraadesé Gaga Gap. 90, Gnorre Gap. 75, Ljosvetningafaga 

Gap. 22—30. Om Thormod fortælleg der i de vidtløftigere Kongefagaer, 

at da han vilde tage Tjenefte hos Kejferen i Myklegaard, fandt denne ham 

at være for liden af Bært, men fil engang fee, at han med et enefte Hug 

følilte Hovedet paa en Tyr fra Kroppen, og antog ham da firar, idet han 

fagde: „denne Mand fan nok gjøre andre ftore Hug, end paa Kvag alene". 
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fra Gauterne, der famlede fig paa den øftre Bred 1). Fra Elven ſtyrede 

han tilbage til Oslo, og drog derfra ſtrar med en ftor Hær op paa Rau— 

matrife, for at bolde en fireng Fugtelfe over Indbyggerne, Der ej alene 

pavde negtet at betale ham Stat, men vg, fom ban fagde, gjort Stemp- 

fing med hans Fiender, og underftøttet disfe. Han foor bhaardt, ja end— 

og grufomt frem. Bonderne føgte vel førft at gjøre Modſtand, og 

fagde at de iffe vilde taale Ulovlighed; men overladte til fig felv og uden 

Underftøttelfe fra Sverige bleve de aldeles tæmmede. Det bele Folt", 

figer Thjodolf i Omfvædet til et Digt, hvori ban ogſaa forevigede denne 

Begivenhed, ,maaite boje fig for Harald, og Bønderne have intet andet 

Valg end at finde fig i alt, hvad Kongen paabyder”. Harald fod nogle 

af Bønderne femlæfte, andre Dræbe, atter andre fratog ban al deres Gjen- 

dom; førreften herjede og brændte han Å Herederne, ,thi”, fom Thjodolf 

figer,  FJfden færte nof Bønderne Lydighed". Fra Naumarite drog ban 

til Hedemarken, bvis Indbyggere det iffe gif bedre. ,De oprorffe Theg— 

ner$ Ejendomme“, figer Thjodolf, „gik op i Lue, Iden fæftede fig i der 

res Hufe, og Fyrſten tog en baard Straf over Heinerne".  Derpaa hjem— 

føgtes Hadafylke, førft Hadeland, fiden NRingerife, paa famme Maave. 

„Ilden“, figer Thjodolf, ,foreffrev Ringerne en tvungen Dom, førend de 

opnaaede Filladelfe til at flutfe den, og de tiggede om Livet”. Hvor 

alvorlig og gjennemgvibende Denne Neffelfe var, fom nu overgif de trende 

oplandffe Fylker, ſtjonnes bedt deraf, at den medtog en Tid af ikke min- 

Dre end tre Halvaar ?). Det fan ikke have været Straffen alene, bvor- 

med Harald i al denne Tid beftjeftigede fig, men han maa ogſaa, idet han 

rejite fra Hered til Hered, have faaet De Lovsforandringer vedtagne, Der her 
vilde fætte Kongens og Underfaatterne8 gjenfidige Nettigheder i Det Vær 

fentlige paa famme Fod, fom andenfteds i Landet, hine enkelte Puntter 

fraregnede, fom vi ogfaa efter Haralds Tid finde færegne for Oplan- 

denes og Vikens Lovgivning, men fom maaſkee og funne høre blandt 
de Gftergivelfer, Haralds Søn og Efterfolger Olaf Kurre, eller hans Søn- 

neføn Haafon fiden tilftod fine Underfaatter 3). Viſt er det imidlertid 

at Oplændingerne fidenefter hørte til de roligere af Landet8 Indbyggere, og 
man maa derfor antage at Harald ved fin haarde Fremfærd dog udrettede 

1) Dette angiveg i Morkinffinna, fom her nævner „Elven“, hvilfet vel føal ber 

tegne „Gaut-Elven“. Ufandfynligt var det imidlertid ej fra Morfinffinnas 

Bearbejderé Standpunkt, at Harald ogfaa havde taget Jilbagevejen gjennem 

VBrangselven og Glommen, og paa denne Maade fom til Raumarike, 

3) Ge ovf. S. 235, 

3) Ge nedenfor, jvfr. Olaf Kyrres Gaga Gap. 3, Snorre Cap. 2, Magnus 

Barfods Saga Gap. 1. 
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faa meget, at han eftertrykkeligt kvalte Oprørsaanden iblandt dem '). Der 

fortælles ogfaa, at Harald, efter at Oprøret var Dæmpet og Alt bragt i 

Orden paa Oplandene, rejſte omkring paa VBejtfler i de oplandfte Fylker, 

at famtlige Hereder nu bavde faaet Fred, og at en mægtig Bonde, fom han 

gjeftede, bevidnede at alle glædede fig ved at fre ham fidde i Ro og nyde 

fine Venners Andeſt. 

Fra Denne Nejfe, fom Harald foreteg gjennem Oplandene, er der 

Dog opbevaret et Sagn, der vifer, Hvor lidet glædelig hans Nejfe var for 

mange af Jndbyggerne, og med bvor ſtor Strengbed han føgte af hævde 

fin virkelige eller foregivne Met, uden Henſyn til de allerede i fang Vid 

beftaaende Forhold.  Uagtet Sagnet fun meddeles i de vidtløftigere Kon- 

gefagaer, har det Dog intet utroværdigt ved fig, og om det end maaftee i 

et eller andet fan indeholde nogen Overdrivelfe, fynes Det dog i det Va— 

fentlige at medføre Sandhed: i alle Fald er det neppe frort over hundrede 

Aar yngre end Haralds Tid *), og vifer, hvilket Indtryk bans Mejfe havde 

efterladt paa de nærmefte Generationer. Der var en Mand paa Oplan- 

dene, fom bed Ulf den audge rige), og fom i Sandhed fortjente Dette 
Fimavn, da ban ejede iffe færre end 14 eller 15 Gaarde. Hang Kone 

ønftede, at han ſkulde indbydDe Harald til Gjeftebud hos fig, fom faa 

mange andre mægtige Mænd gjorde; og uagtet Ulf bavde mange Betæn- 

feligbeder derved, faafom han fjendte Kongens Haveiyge, der ſikkert vilde 

vætfes ved Synet af alle bans Rigdomme, føjede ban Dog tilfidft fin Kone 

Deri, og indbed Kongen til fig, medens han var hos den oven omtalte 

Bonde, faaledes at han fra denne føulde begive fig umiddelbart til bam. 

Kongen fovede det. Imidlertid gjorde Ulf ftore Forberedelfjer. Paa den 

beftemte Dag fom Kongen, og fandt alt indrettet paa Det berligfte, baade 

Hallen felv, Bordtøjet og Driffefarrene, faa at intet manglede af hvad 

Der behovedes til et prægtigt Gjeftetud. Kongen vifte fig ogfaa færdeles 

oprømt, og tilbød fig endog felv at fortælle en morfom Hiftorie til Sel 

ſkabets Underholdning. Da alle med Glade modtoge dette Tilbud, og 

faldte det en ftor Are for Gildet, at en Mand fom ban, vilde bidrage 

til Morffaten, begyndte ban at fortælle hvad ban faldte fin lille 

Stump, faaledes fom folger. „Sigurd Nife hed en af Harald Haarfagres 

Sønner. Hans Son bed Halfdan, og ban bavde em Jarl, der ligeledes 

1) Fortællingen om Gtraffetoget meddeles i Harald Haardraadeé Gaga Gap. 

91, hos Enorre Gap. 76, i Morkinffinna fol. 10. a. og 11. b., og i Fogre 

ftinna Gay. 195; men det ev forben nævnt, at disfe to Sagaer henføre Be: 

givenhederne til Jiden før Nisua-Slaget. 

?) Mortinffinna, hvori Fortællingen ftaar, er felv neppe meget yngre end 1220, 

og vifer fig dog at være Afſtrift af en ældre Koder, der fandfynligviis alle 

rede var nedfireven omkring 1170. 
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hed Halfdan. Derforuden havde han-en Tral ved Navn Almſtein, hvis 

Et ingen fjendte, en ftor, fterf og dygtig Mand. Kong Sigurd, Halfdan 
Jarl og Almſtein vare jevnaldrende og havde været Legefamerater I Deres 

Barndom. Sigurd og Jarlen havde desuden indgaaet Foſtbrodrelag med 

pinanden. Da Sigurd faa paa fit Yderfte, faldte ban Halfdan Jarl til 

fig, og bad bam for Det Venſkabs og Foftbroderffabs Efyld, der var 

imellem dem, at bjelpe hans Søn med at ſtyre og forfvare Riget. Half— 

Dan fovede det, og Holdt ogfan ærligt fit Løfte, da Kongen var død. Alm— 

ftein tilbød fig nu at inddrive og oppebære de fongelige Jndtægter for tre 

Mar, eg foa vel paa Grund af det fortrolige Forhold, hvori han havde 

ftaaet til Den afvøde Konge, der aldrig havde bebandlet han fom De ob— 

rige Tralle, fom formedelſt hans befjendte Duelighed, overdrog Halfdan 
Jarl ham dette Hverv. Men fra den Tid af fit Kong Halfdan fun lidet 

af fine Indtægter, medens Almſtein derimod brugte dem til fin egen For— 

deck, frjlede til fremmede Lande, drev cn indbringende Handel, og ſtaffede 

fig mange Filhængere ved Pengegaver. - Imidlertid døde Jarlen, og Da 

Almſtein erfoor dette, lagde han iffe fænger Dølgsmaal paa fine Henfig- 

ter, men famlede fine Tilhengere, omringede Halfdans Guard, og fatte 

Ild paa den. Halfdan og en Son af Jarlen, der opholdt fig hos ham 

og var hans fortrolige Ben, undfom dog til Sfoven gjennem en underjor- 

dift Gang, og flygtede til Svitbjod, hvor de føgte Filflugt hos en Jarl, 

ved Navn Haafon. Han movdtog dem foldt, og det var fun faa vidt at 

de fik Tilladelſe til at forblive der; nogen Uvdmerfelfe eller venlig Behand- 
ling blev dem ej til Del. Imidlertid opfaftede Almſtein fig til Herre 

over Halfdans Rige, antog Kongenavn, og fandt ingen Movdjtand, faa 

flemt det end var at leve under hans Herredømme, thi ban var haard 

og Dertil ufævdelig, fan at han fod tage anfeede Mænds Koner og Døtre, 

beholdt dem hos fig en Stund, og havde mange Børn med Dem. Han 

troede fuldt og fait at Halfdan og Jarlens Søn vare indebrændte. Du 

disfe havde opboldt fig bos Haafon Jarl i tre Aar, fagde de bam Far- 

vel og taffede ham for Oppolvet. „Dette er lidet at takke for”, fagde 

ban, „da jeg iffe bar viift ever fynvderlig Agtelfe: men dette ffede med 

vek beraad Hu, da jeg lige fra førft af fjendte eder og vidfte at Du var 

en Søn af min gamle Ven Kong Sigurd; jeg vilde ikke at Folk ſtulde 

faa mindjte Nys om, at I kevede. Nu fommer dette godt tilpas, ti 

jeg ffal medgive eder tre Hundrede Mand, og om dette end ev en tem- 

melig liden Stare, faa fan det dog not lykkes eder at fomme uforvarende 

over Nidingen Almjtein og gjenvinde eders Rige og Unfrelfe". De droge 

affted, og havde virkelig det Held at overrumple Ulmftein. De fatte Ild 

paa hans Guard; de Folt, han havde hos fig, fit ſtrax Lov til at gan 
Mund. Det norfe Folls Hiftorie. J. U. 20 
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ud, men da Ulmftein bad om Maade, fagde Halfdan: Den vette og pas— 

fende Dom, fom burde overgad Dig, var Den, at Du ber fed den famme 

- Død, fom du paa Nidingsviis tiltænkte og; men da vi ej eve Ligemænd, fral 

jeg ſtjenke Dig Livet paa Den Betingelfe at du vender tilbage til din vette 

Stand, vg baade er og heder Fræl faa fænge du lever; og det ikke alene 

du felv, men ogſaa alle dine Børn og Gfterfommere". Almſtein foretrak 

dette for at dø, og med Frællenavnet gav Halfdan ham ogfa en bvid, 

meget fimpel Kjørtel. Derpaa blev der holdt Sving, og Halfdan antog 

til alles Glæde Kongenavnet og Herredømmet over fit Fædrenerige. Men 

Almſtein havde, fom fagt, mange Børn, og fra bam nedftammet not ogſaa 

vu, min gode Ulf, thi du er Almſteins Sonneſon, figefom jeg er Kong 

Halfdan Sønneføn. Du og Vine Frænder have vidft at tilvende eder 

Kongens Gods, hvortil der hær er Syn for Sagen i alle dDisfe prægtige 

Drikkekar og Bordpeyvdeffer. Her har jeg den hvide Kjortel, min Farfa- 

der Halfdan qav din Farfader Almſtein; tag den nu, og dermed dit AGE 

tenavn, faa at du efterdags kaldes FIræl; tbi paa biint Sing, hvor Half 

dan fit Kongenavn, og din Farfavder fit Kjortelen, fom ogfan Modrene til 

fans Born, og blev det da Dømt, at alle Børnene og deres Gfterfom- 

mere ſkulde bære famme Slags Dragt. Idet famme fod Harald en hvid 

Kjørtel fægge frem for Ulf, og fagde: 

Kjender du Denne Kjortel, 

Kongen en Ko ov du ſtyldig; 

en fuldvoren Ore 

er Du ban ogſaa ſtyldig; 

fedede Gjæs vg Grife 

er Du han ogſaa ſtyldig; 

Børn og alt bvad Du jer 

ev Du ham ogſaa ſkyldig. 

Fa, tilføjede Kongen: 
flette Streger nu fporges; 

felv du dig Kongen ſtylder. 

Faq altfaa nu Kjortelen, fom dine Forfædre bare, og dermed faavel 

dereg Navn fom deres Mer”. Ulf blev forfærdet over Den uvæntede Slut— 

ning paa Kongens Fortelling, og vidfte itte, om ban ſtulde modtage 

Kjørtfen eller ej. Men hans Kone og hendes Frænder bade Kongen at 

ftjenfe ham Naade, og fritage bam for den førættelige Ydmygelfe at blive 

qjort til Trol. Og Kongen gav omfider efter, og tillod ham at være 

Frimand fom før; ban lod ham ogſaa beholde een Gaard af alle dem, 

han hidtil havde ejet. Men de pvrige Gaarde, hans Indbo og Koſtbar— 
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heder tog Kongen i VBefiddelfe, faa at Ulfs ængiftelige Unelfer om at 

Kongens Beføg ej vilde betomme bam vel, gik ganfte i Opfyldelſe 1). 

29. GEngelft-nordmanniffe Anliggender. Foftig Godwinesſon hos Kong Harald. 

Imidlertid forberededes I Veſten de Begitvenheder, Der her ved en, om 

end nødtvungen, Dog iffe Desmindre fuldftændig Sammenfmeltning af nor- 

ffe Vitingers Efterfommere med Den ældre anglifte VBefoltning, ffulde 

grunde et Berdensmonardi, hvis Storhed, fom ingen i bine Tider forude 

faa, nu noffom vifer fig fom en VBirfning af angliſk Udholdenbed par- 

ret med nordift Kraft og Foretagelfesaand, og til hvis Oprettelfe 

Kong Harald, Der mere end nogen anden norff Konge fynes at være 

beftemt til at udbrede Fædrelandet8 VBerommelfe til fjerne Egne, i 

en iffe vinge Grad, og med Opofrelfe af fit eget og mange Nordmands 

Liv, ſkulde bidrage. 
Bi have feet, hvorledes Der var lykkets Godwine Jarl at erhverte 

en Magt i England, mod bvilfen Kong Edwards egen havde lidet at bes 

tyde, og fom efter bans Dod ogſaa gif over til hans Sønner, fornemme= 

fig Harald. Vi have ligeledeg fret, bvorledes Kong Edward Confesfor, 

uagtet han bøjede fig for Nødvendigbeden og fandt fig Å Dette Herre— 

dømme, dog i fit Hjerte græmmede fig derover, og deels af Forfjærlig- 

bed for fin Moder Emmas Frænder og hendes Fædreland, bror han hav- 

De tilbragt fine Ungdoms-Aar, deels af religivfe Henfyn, yndede Nord— 

mannerne, og foretraf deres Selſkab, Sprog vg Stiffe for Unglernes, Der 

i bans [ange Udlændigheds-Filftand vare blevne ham fremmede *). Under 

disſe Omjftændigheder faldt det af fig felv, at Harald Jarl, trodd hans 

halvdanſke Herkomſt, dog af det anglifte Folt betragtedes, hvad han vg- 

1) Harald Haardraades Gaga Gap. 92—95, Mortinffinna fol. 10. a., 1. b. 

Hvad der i denne Fortælling ved førfte Tjefaft vifer fig fom aabenbar urig: 

tigt, er Sigurd Rifes og Sønnen Halfdans Fremtræden fom magtige og 

uafhængige Konger. Ut de førte Kongenavn, er vift nok, fiben Halfdans 

Son Sigurd Syr ogfaa kaldtes Konge, men det foregivne Rige havde Fun 

lidet at betyde, og man Éan være  forvisfet om at de ej havde Jarler un: 

der fig. Men jo mindre deres Magt antages at være; og jo mere deres 

Kongedom fynfer ned til en blot Vitel, defto rimeligere bliver i fig felv For— 

tællingen om at det Éunde lykkes Ulmftein at træde i Halfdans Sted og til 

egne fig hans Kongenavn, Thi naar dette meftendeels gjaldt private Godfer 

med deres paaboende Lejlændinger, bliver det tænkeligt; medens neppe engang 

et enfelt Fylkes fribaarne Indbyggere vilde have taalt det. eter dog, hvad 

Harald fortalte, og et andet, hvad der virkelig var Julfældet, Der er intet 

ufandfynligt i at Harald har givet en faadan Fortalling til bedfte. 

2) Se herom ovenfor S. 168—173. 

3 20* 
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faa felt fagde an paa at ſynes — fom Nationalitetens Forfvarer; og her— 

paa grundede fig for en ftor Deel hans Popularitet. - Viſtnok var der 

ogfaa en anden mægtig Jarle-Mt, der maaffee endog var af egtere ang- 

liſt Herfomft end Godwines, nemlig Myrke-Jarlen Leofrics. Men i 
den langvarige Kappeftrid mellem Harald og Leofries Søn Mlfgar ſogte 

denne Hjelp hos fine Naboer Wælerne, Anglernes fvorne og farlige Fi— 

ender, fom gjorde ødelæggende Indfald i Miget, men bleve flagne, yd— 

mygede og baardt ſtraffede af Harald: derved lykkedes det Denne at faa 

en afgjort Overmagt over YEffyar og Dennes Søn og Efterfolger Ead— 

mine, i det han fremdeles ftod fom Fædrelandets Forfvarer og Nationali— 

tetens Forfegter lige over for Udfændinger og VBarbarer 1). Det traf fig 

ogfaa beldigt for Harald, at den mæytige Siqurd Jarl af Northumber— 

land, Kong Edwards ivrige Filhænger og Leofries Ben, var ded 1055 

fort efter fit Tog til Skotland mod Macbeth, efterladende em endnu 

umyndig Søn, Valtbjof*). Thi da Northumberland trængte til en 

fraftig Forfvarer mod Angreb fra Norden, funde Harald faaledes med 

et Skin af Rimelighed fade Kongen overdrage Dette til hans egen Bro— 

der Toſtig, faaledes fom vi ovenfor bave berettet. Nortbumbrerne vare juſt ikke 

fynderlig fornøjede med at far Foftig til Jarl, men De maatte for Det 

førfte finde fig Deri. Det fynes ligeledes fom om den føotffe Konge Mæle 

folm, der var Sigurd Jarls Frænde og tildels ved hans Hjelp havde 

faaet fit Rige tilbage, heller ikke med Glade funde bilfe Toſtigs Optræ- 

den fom Siqurds Efterfolger; og Der tydes ogſaa ben paa, ar han virkelig 

gjorde Indfald i Northumberland *), men ban maatte Dog, ledfaget af 

Toſtig, Erkebiſkoppen af York, og Biftoppen af Durham, flutte Fred med 

Edward, i York (1059) og med Toſtig indgik ban endogfaa Foſtbroder— 

flat *). Men at dette iffe var ærligt meent, faa man allerede faa Aar 

derefter (1061), da Foftig gjerde en Pilegrimsrejfe til Rom.  FIbi i 

hans Fraværelfe gjorde Mælfolm et Indfald i Northumberland, fom han 

berjede grumt, uden engang at føaane St. Cudhberhts Helligdom paa 

Lindisfarena-Øen *). 

1) Om Haralds Jog mod Wales og Kong Griffithé Drab, fe Chron, Sax. og 

de øvrige engelffe Annalifter ved 1063 og 1064. Hvorledes ogfaa en norſt, 

af Kong Harald udſendt Flaade, blandede fig i disfe Unliggender, fe ovf. 

S. 268, 269. 

2) Ge ovf. S. 266. 

3) Geoffr. Gaimar v. 5086, 5087. 
4) Simeon af Durham ved 1059, Gaimar v. 5089—5098, Mon. Hist. Br. I. 

S. 825. 

5) Gimeon af Durham ved 1001. Det er her, hvor der tale om Foftbroderz 

frabet mellem Mælfolm og Joftig. Rex Scotorum Malcolmus*, heder det, 

- 
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Edward  Confesfor havde i fit kloſterlige og lidet fjørlige Samliv 

med Harald Jarl Syfter Eadgidha ingen Børn, og Spørgsmaalet var 
derfor, hvo der ffulde være hans Fronfolger. Harald anfaa fig felv og 

anfaaes af fine Filbængere fom felvftreven dertil, i Betragtning af hans 

ftore Magt, bans Svogerffab med Kongen og hans Popularitet. - Men 

om Det end iffe udtvyfkeligt figeg, at Dette fred imod Edwards Onſke, faa 

ligger det dog i Forboldenes Natur, at Fanfen om at fee Harald fom fin 

Tronfolger maatte være Edvard mindre end behagelig, og vi erfare ogfaa, at 

fan å det fængfte værgede fig derimod. Edward ønffede helft at fee Fron- 

følgen vedligeholdt i fin egen GE, den ædgamle veftferifte, og fendte der- 

for Bud efter fin ældre Broder Eadmund Færnfives Son Edvard 

2dheling, Der for mange Var tilbage, bortfendt af Kong Kuut, havde 

oppoldt fig i Ungarn 9). Edward fom, ledfaget af fin Huftru Agatbe, 

beflægtet med den i 1024 afdøde tydſke Kejfer Henrit den den, vg fine 

Børn, Sønnen Gadgar Woheling, og Datteren Margarete. Men han døde 

pludfelig, ftrar efter Ankomſten, og efter De nordmanniffe Skribenters Angi— 

velfe ffal Edward nu have beftemt Tronen til fin Fætter, den nordman— 

nifte Hertug Billjam, hvilket vigtignok fynes noget underligt, da Eadgar 

Woheling funde træde i fin Faders Sted, men fom finder fin Forklaring 

deri, at Denne var et Barn, af indftvænkede Evner, og i det Hele taget 

uſkikket til Regjeringen *). 

Villjam af Nordmandie, med hvem vi nu for førfte Gang gjøre 

Bekjendtftab, den ypperſte og berømtefte af alle Gange-Rolfs Efterfom- 

mere, tar en Søn af Nordmannernes ftørfte Sagnhelt, den urolige og 

voldfomme Hertug Robert, med Jilnavnet Djævelen, bvilfen igjen var en 

yngre Søn af den i 1026 afdøde Richard den 2vden, Dronning Emmas 

Broder og Kong Olaf den belliges Ven og Beftytter, om hvilfen vi oven- 
for have talt 3). Efter Nidard fulgte forft Roberts ældre Broder, Ri— 

dard 3vdie, men han døde to Aar fenere (1028) af Gift, og Nobert blev 

hans Gfterfølger, ffjønt mistæntt for at han felv havde fadet fin Broder 

rydde afvejen *). - Uagtet han Derved paadrog fig mange Fiender, over- 

psui conjurati fratris, scil. comitis Tostii, comitatum ferociter depopulatus 

est, violata pace Sancti Cuthberhti in Lindisfarnensi insula*, Twysden S. 

190, Mon, Hist. Br. I. S. 609 Not., jvfr. Gaimar v. 5101—5104. 

1) Ge ovf. I. 2. S. 482. 

2) Dette figes udtrykfeligt hos Ingulf hos Savile S. 899. 

3) Se ovf. I. 2. S. 832, 8353, Noten, jvfr. Billjam af Jumièges VI. Gap. 12. 

4) Billjam af Malmsbury I. 178 (Hardys Udg. S. 294). 
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vandt han dog heldigt dem alle, og befæftede fig i Herredømmet ved klo— 
- geligen at underftøtte fin Lensherre, den franffe Konge Henrif, mod dennes 

Broder og Medbejter. Robert fral, føm ovenfor nævnt, have baft Kong 

Knut den mægriges Svfter, Ulf Jarls Enke og Kong Svens Moder, Wſtrid til 

Gate og igjen have førffudt bende, og det Uvenffab mellem Kong Knut eg ham, 

føm derved enten opftod, eller hvoraf Stilsmisfen var en Folge, fremtaldte 

biint tiffigtede Angreb paa England, fom vel hindredes ved Storm, men 

fom Dog fatte Knut i alvorlig WEngftelfe, og bragte ham til at gjøre flore 

Tilbud for at erholde Fred, da den uftadige, vg maaſkee af Samvittig- 

hedsnag plagede Nobert pludfelig fif det Indfald, fun med et ubetydeligt Følge 

at gjøre en Pilegrimsrejfe til Jeruſalem, fra bvilfen ban ej fom tilbage, 

Da han paa Hjemrejfen døde i Nicca (22 Iuli 1035). Han efterfovd fun 

Den ene Søn, Viljam, hvilfen en Frille, Herleif, havde født ham å Fa— 
faife 1027 1), og fom ved hans Afrejfe faaledes fun var fyv Aar gammel. 

Hans Ungdom bengif under mange Farer og Uroligheder, idet bans Fræne 

der og Vafaller ftredes om Formynderffabet for ham, va bans Liv egente 

fig fun fparedes for at Den, bvem Det lykkedes at faa bam å fin Magt, i 

hans Navn funde udøve Herredømmet. Men faa frart han bavde naget 

Ynglingsalderen, vifte ban, bvad han formaaede, fejrede over den ene 

Modſtander efter Den anden, endog over Kongen felv, erobrede Landſkabet 

Maine, og fagde vverhoved en Fapperbed, en uimovdjtaaelig Energi, og en 

intet Middel ſtyende Liftighed og Stutsklogffab før Dagen, der trods hans 

Omgivelſers Had befæfteve bans Herredømme vg fatte bam i Stand til 

at udfafte og udføre en Plan, fom ingen franft Vafal nogenfinde bavde 

tæntt fig mulig, og hvorom Fanfen vet neppe beller funde opftaa bo andre 

end en WEtling af novdifte Vitingefyriter: Englands Grobring. Denne 

bavde han viſtnok allerede for Øje, da ban i Aaret 1051, ftrar efter Ed— 

ward Confesfors Brud med Godwine og bans Sonner, beføgte England, 

og ufandfonligt er Det iffe, at ban allerede va bar afloftet den fvage Ede 

ward Løfter, fra bvilfe Denne fenere bar ſogt at frigjøre fig, men bvortil 

ban efter fin Frænde Edwards Død atter er vendt tilbage *). Han 

fendte endog Harald Jarls Broder Wulfnodb og Broverføn Haakon, 

1) Villjam af Fumiéges VIL 3. Hans uegte Fedfel gav ham bet bekjendte Vil 

navn Baftard, Men hans Fodſels faakaldte Uegthed beftod maaſtee neppe 1 

andet end at Forbindelfen mellem hans Forældre fun var fluttet, fom det 

paa et andet Sted faldes, danico more. 

2) Jngulf, VBilljams Skriver, S. 898, benegter viftnok at Billjam allerede da 

ffulde have næret Planer med Henſyn til Jronfelgen i England, men han 

kan neppe have hafr Anledning til at vide, hvad der privat afhandledeé mel- 

lem Edward og Villjam. 
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(Svens Søn), bvilfe Godwine havde ſtillet fom Giſler for fin egen og 

fine Sonners Troſkab, over til Villjam, efter Sigende før at de dr 

funde være i faa meget-ſikrere Forvaring, men, fom Villjam felv paa= 

ftov, for at han i dem kunde have et Pant paa, at Tronfolgen ffulde 

orde ham, iffe Harald til Deel. Omſtandighederne begunjftigede ogſaa 

Villjam paa en befynderlig Maade. Harald Jarl foreteg fidft i Aaret 1064 

en Sørejfe fra fin fædvanlige Bolig Bofanbam i Wesſer, enten, fom Det i vore 

Sagaer berettes !), for at fomme til Bretland, eller, ſom det andenſteds 

ſiges, for at drage til Flandern 2), eller, fom det endelig ogſaa angiver, 

for at beføge Villjam felv, og udvirfe bans Samtykke til Wulfnodbs vg 

Haafons Frigivelfe, ja det tilkvages endog af enkelte, faa ufandfvnligt det 

end lyder, at Kong Edvard felv frulve have fendt ham for at vverbringe Vill 

jam det Budffab, at han havde udnævnt ham til fin Eftermand 3). - Men 

Storm drev Harald til Ponthien, bvor Grev Guido af Abbeville bent 

tede fig af fin Strandret til at fade barm gribe og fengſſe. Uldrig faa 

ſnart hørte Biljam dette, førend ban ſtrax fif bam befrivt og modtog 

ban med fore Wresbeviisninger ved fit Hof, bvor Harald forblev den bele 

Vinter (1064—1065), og Derltog med Villjam i et Iog til Bretaqe 

ne. Men desuagtet benyttede Villjam flg af den Magt, han nu bavde 

faaet over ham, til at afpresfe bam de baardefte Lofter. Harald maatte 

forpligte fig til at bjelpe ham til Eryvervelfen af Englandé Trone, til at 

afftaa ham Dover faa vel fom flere andre Borge, til at fove en af Bill 

jam8 Vaſaller fin Svfter til Egte, og til felv at ville egre Villjams Datter, 

med vis Haand han derimod ſkulde faa Halvdelen af England i Len. Alle disſe 

Løfter maatte Harald oven i Kjøbet befræfte ved Den Dyrefte Eed paa Helgen 

Relikvier. Derpaa tillod Villjam bam at vende tilbage til England, tilſyne— 

fadendei den ſtorſte Venſkabelighed, idet han tildelte Harald De frørite Mres— 

beviisninger, ffjenfede bam rige Gaver og ſamtykkede t at ban medtog Brover- 

fønnen Haafon *). Men Villjam havde nu givet fine Fordringer aabenbart tile 

1) Harald Haardraades Gaga Cap. 111, Snorre Gap. 78. Her tales der Fun 

om en paatænft Reſſe til Bretland, hvor bog maaffee ved dette Sted 

nærmeft forftaaes det faafaldte Korndretaland eller Gornouailles i Bretagne. 

Billjam af Malmsbury (II. 228, III. 286) lader ham alene drage ud paa en 

Lyſtfart, og af Storm drives over Kanalen, Haralds Rejſe findes ogfaa frem 

ftillet paa det merfelige Jeppe i Bayeur. 

2) Henr. Huntingdon ved 1064, eller rettere Kong Edward Confesſors 22de Aar. 

3) Viljam af Jumiéges VII. 31, VBiljam af Aquitanien v. 191, Ordrik Vitalis 

6. 490, J Carmen de bello Hastingensi figes endog at Harald overbragte 

Edwards Sverd og Ning til Jertejn. 

4) Om Haralds Rejſe tales der mangefteds, og den henføres af de bedre For- 

fattere beels til 1064 deels til 1065, Uarfagen til de forffjellige Ungivelier 
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fjende. - Det engelfte Folk vidfte, hvad det unde vænte fig af fam, og 

Kundftaben om Harald Ed har fiden neppe undladt hos mange ængiteligere 

Gemytter at væte Betænfeligbeder mod at underftotte bam. 

Saaledes frode Sagerne, da Northumbrerne, fom allerede længe 

havde været misfornøjede med Toſtig Godwinesſons bande og voldfomme, 

men desuagtet lige over for udvortes Fiender lidet fraftige Herredømme, 

gjorde Opftand imod ham (Oktober 1065) medens han var fraværende 

hos Kongen. De fordreve eller nodfablede hans Huuskarle, plyndrede hans 

Statte i York, erklærede ham paa et alminvdeligt Ting utlæg med alle 

hans Filbængere, og indbøde Morkere, Wlfgars Søn), til at fomme og 

blive deres Jarl. Morfere modtog Filbudet, og Da han underftøttedes 

faatel af fin mægtige Brover Eadwine, fom andre Filhængere af Leof— 

rics 6t, funde Toſtig intet udrette imod ham, ifær da Harald itfe, fom det 

fyneg, gjorde nogen alvorlig Foranftaltning til at forfvare fin Broder 

med Vaabenmagt, men begyndte Underhandlinger, bvis Udfald blev, at 

Harald felv paatog fig at overbringe Kongen Northumbrernes Ertlæring, 

at de ej vilde vide af Toſtig, hvorfor ogſaa Kongen erfjendte Morfere 

føm dereg Jarl og fornyede de Dem af Knut givne Love, medens deri— 

mod Foftig med fin Huſtru Judith og fine Filbængere flygtede over til 

bendeg Fader, Grev Balduin af Flandern, hvor De bfeve godt modtag- 

ne ?). Flere af de Annalifter, der have befkrevet disſe Fildragelfer, figte 

ligefrem Harald føm den, der af Had til fin Broder fremføyndede bans 

Fald 3), og faavel den Rolle, ban fpillede ved denne Lejligbed, føm hans 

Giftermaal med Eadwines og Morkeres Syſter Ealdgidha *) og de føle 

gende Begivenbeder beftyrfe denne Mistanke. For Harald var det juſt 

nu, da Kong Edward ej havde fan lang Iid tilbage at leve i, magte 

paaliggende at fitte fig det mæntige leofricſke Parti; og Broderfkabet, 

vifer fig i vore Sagaers Meretning, at Harald opholdt fig Hos Villjam den 

hele Binter 1064—1065. Vore Sagaer lade Harald ligefrem rejſe for at 

anholde om hang Datteré Haand. Det er ogfaa muligt, at han og Villjam have 

givet Sagen dette tilfyneladende Udfeende, Om Enfelthederne ved benne 

merkelige Begivenhed, «og Beretningernes Ufvigelfer, fr Lappenbergé Geſch. 

Englands I. S. 525—527. 

1) Bore Sagaer udgive faa vel Morkere, hvilfen de Ealde Morokaare eller Moru— 
Eaare, fom VBalthjof Sigurdsføn, urigtigt for Harald Godwinesſons Brødre. 

2) Chron. Sax. ved 1065. Florents af Worcefter f. A. 

3) Ørdric Vitalis (Dudjéne S. 492) figer ligefrem, at Harald drev FJoftig i 

Landflygtighed, og Henrik af Huntingdon meddeler for 1065 en Hiftorie om 

deres perfonlige Uvenffab, bvilfen egentlig tilhører deres Barndom, fe Ai: 

redg vita Edwardi hos Twysden S. 394. 

4) Hun var den i 1064 bræbte Kong Griffiths Enke. Da Harald vendte til: 

bage til England 1065, funde ban førft i dette Uar egte hende. 
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vidfte Han, vilde neppe afholde Softig fra at optræde fom hans Medbejler 

til at vinde Kronen, hvilket derimod ej fynes at have været Alfgars Son— 

ners Henfigt. Toſtig maatte faaledes aabenbart være Harald langt mere 
ivejen end disſe, ifærdeleshed da Toſtig ved fit Egteſtab med Judith af 

Flandern var befvogret med Viljam af Normandie, der var gift med 

hendes Syfter Mathilde, et Svogerſkab, der efter De ſidſt forefaldne Be— 

givenheder ej funde andet end gjøre ban mistæntelig. Vi fee ogſaa To— 

flig, fra det Øjeblif, han forlod England, at optræde fom Haralds fvorne 

Fiende. Det er iffe ufandfynligt, at Toſtig, fom fort efter fin Ankomſt 

til Flandern begav fig til St. Omer), allerede ſtrax gjorde et Beføg 

hos Villjam, og aftalte Planer med Han mod Harald, hvis Giftermaal 

tilftvætkeligt lagde for Dagen, at han iffe agtede at holde den ED, ban 

Aaret forud havde fvoret*). Derpaa fit man end ftørre Beftyrfelfe, da 

Kong Edward døde i Wejtminfter Den Ste Januar 1066, efter, fom Vet 

bed, at Have udnævnt Harald til fin Efterfølger. Thi allerede Dagen ef2, 

ter, da Kongens Ligbegængelfe var tilendebragt, blev Harald tagen til 

Konge af de forfamtede Maqnater, og fronet af Erkebiſkoppen af York, 

uden mindfte Henfyn til hin ED 3). Han tiltraadte ogſaa ſtrax Regje— 

ringen, og udviflede en Dvgtigbed, Kraft og Ombyggeligbed for Landets 

Opfomft, fom endog de bam fiendtligt findede Hiftorieftrivere ej funne an- 

Det end anerfjende, og fom derfor i fort Tid gjorde ham almindelig æret 

og YnDet. 

Da Toſtig fit Broderens Opbhøjelfe paa Kongetronen at vide, fatte 

ban fig ftrar i Bevægelfe for at vælte ham Flender. For det førfte 

fynes det fun at have været ham magtpaaliggende at faa Harald ftyrtet, lige 

meget bvo Der ſtrax blev Englands Konge; han baabede vel, naar han 

ført felv var gjenindfat i fine Værdigheder og Forleninger, med Tiden at 

1) Dette figes udtryfkeligt hos Florents af Worcefter, 

2) Billjam af Malmsbury III. 276 figer at den af Hertug Villjams Døtre, fom 

blev forlovet med Harald, og hvis Navn han erklærer at være glemt (VBilljam 

af Jumiéges Éalder hende, viftnok urigtigt, Udeliga), døde førend hun var ble: 

ven giftefærdig. Dette fynes enfelte at have forftaart fom om hun døde 

før Haralds Giftermaal med AClfgars Datter, men det ligger flet ikfe i Or— 

dene. Ut hun var meget ung, bevidnes og i Harald Haardraadeg Gaga 

Gap. 111, Snorre Gap. 785; der aftaltes, figes der, endog flere Aars Frift 

til Brylluppets Afholdelfe: om hun faaledes end døde efter Haralds Fald, 

vilde hun lige fuldt have været mindreaarig, derhos figes det udtrykkeligt at 

Harald havde fragaaet Fæftemaalet. Villjam af Jumiéges VIL 31 omtaler 

ogfaa Haralds Giftermaal med Ealdgidha fom Løftesbrud. 

3) Harald Haardraades Saga Gap. 112, Gnorre Gap. 79, lade Harald ved 

Edwards Dødsfeng bøje fig ned til ham, og derpaa Iydeligt forfynde for de 

omftaaende, at den døende Konge havde udnævnt ham til fin Gjterfølger. 

Det ev højft rimeligt, at et faadant Rygte har herffet. 

p: 
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funne tilvende fig Herredømmet. Og navnlig fynes han at Have gjort 

fig til Agent og Underhandler for Villjam af Nordmandie. Da denne 

fit Gjterretningen om Edwards Død og Haralds Fronbeftigelfe, fendte 

ban ſtrax Gefandter til Harald Godminesfon, for at minde ham om at 

opfylde fine Løfter; da Harald vægrede fig derved, fammenkaldte Villjam 

fine Frænder og Baroner i Lillebonne, og tilfjendegav dem fin Henfigt, 

at ville befrige og erobre England '). Baronerne gjorde Jndvendinger 
mod en Plan, der forefom Dem æventvyrlig og uudforlig paa Grund af 

Haralds Magt, Riqdomme og fore Flaade*). Men GSeneftallen eller 

Drotfeten Villjam Fitz-Osbern (Aasbjørnsfen), der flulde overbringe den- 

ne Befted, fvarede tvertimod, at Baronerne havde befluttet at fille det 

dobbelte Untal af de Krigere, de ellers vare pligtige at udrufte, vg bvor- 

vel de paa det frafrigfte protefterede mod denne Fordrejelfe af deres Ord, 

lykkedes det dog Billjam, ved enfeltviis at underbandle med dem, at er- 

bverve deres Samtykke til Toget, og faa beftemt Untallet af de Skibe, der 

føulde udruftes, i Alt henimod 700. Derpaa føred han ivrigt til Udruft- 

ningen; fod Opfordringen udgaa til dDe omliggende Provindfers og Landes 

Krigere om at dDeeltage i Toget, og fendte endog, fom det af en enkelt For- 

fatter  berette8, et Gefandtftab til Kong Sven i Danmark, for at bede 

han om Underftøttelfe 3).  Hovedet for dette Gefandtffab fynes ikke at 

hate været nogen anden end Toſtig felv, hvilfen ogſaa var faa meget mere 

ſkikket dertil, føm ban var Svens Cøffendebarn og havde været nære 

værende ved Det nys holdte Mode. Ved at fammenbofde de nordmannifte 

Forfattere med vore egne Sagaer erfare Vi nemlig, at Toſtig, fax fnart Han 

havde erfaret Edwards Død og Harald Fronbeftigelfe, lede til Villjam, 

befvor ham paa Det indftændigite, iffe at fade Harald beholde den Frone, 

han fun ved Mened havde erhvervet, lovede troligen at ftan ham bi, hvis 

han med en nordmannift Hær vilde fætte over til England for at undere 

fafte fig dette Nige, bragte det ved fine Opmuntringer Dertil, at Villjam 

fammenfaldte biint Mode, og foretog fig endelig felv en Rejſe, førft til 

England, for Der at famle fine Jilbængere, og fiden, da Harada vpper- 

fige Forfvars-Anftalter hindrede bam fra at fande der, til Norden, hvor 

han førft opføgte Kong Sven ti Danmark *). Det er faaledeg ej at be- 

1) Ungaaende be nærmere, bøjft interesfante Enkeltheder ved alt dette, faaledes 

fom be fortælles af Robert Wace, hvis Fader felv var Øjevidne dertil, fe 

tappenberg Gefdj. Engl. I. S, 540—543. 

?) Lignende Jndvendinger mødte Harald Haardraade Fort efter af Nordmæn:- 

dene, fe nedenfor. 

3 VBilljam af Aquitanien, hos Dudjéne, S. 197, Bouquet XL. 92. 

*) Sec Ordric Vitalis, hos Dudéne S. 492. Denne, der ligefom vore Sagaer 

fejler deri, at han lader Toſtig fortade England efter Broderens Tronbefti- 
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tvivfe, at netop ban var Overbringeren af Villjams Budſkab til Sven. Denne 

tog venligt imod ham, og ſkal have tilbudt bam Jarldomme i Danmark. Men 
Toſtig fagde at hans Hu alene ftod til at fomme tilbage til fit Fadre— 

gelfe, og fordreven af benne — han forverler nemlig den Magt, Harald al: 

lerede fom Jarl udovede, med Kongemagten — fortæller følgende: FJoftig, 

fordreven i Candflygtighed, begav fig til Flandern, overantvordede Grev 

Balduin, fin Svigerfader, fin Huftru Judith, føyndte fig derpaa til Nordz 

mandie, og bebrejdede Hertug VBilljam heftigt, at han lod ben, der havde 

brudt Eden til ham, regjere i Fred; han forfifrede ham derhos, at Hvis han 

med en nordmannift Har vilde fætte over til England, ſtulde han (Toſtig) 

bjelpe ham til Kongedømmet. De holdt nemlig allerede i lang Jid meget 

af binanden, og Venffabet fiyrfedes end mere fordi de vare gifte med to 

Syftre. Hertug Viljam modtog med Glade den Fommende Ven, tak: 

kede ham for hans venffabelige Bebrejdelfe, og fammenkaldte, bevæget ved 

hans Opfordringer, de nordmanniffe Stormænd til et Møde, hvor ber offent- 

ligt forhbandledee om hvad der i denne Sag var at gjøre. (Her beffriveg 

nu i Korthed Modet og Forhandlingerne). Imidlertid fil Joftig Tilladelſe 

af Hertugen til at vende tilbage til England, og lovede ham Hjelp, faa vel 

ved fig felv, fom ved alle fine Benner, Men det gif anderledes end han 

tænete, thi han fejlede vel ud fra Gotentin, men kunde ikke lande i England, 

ba Harald havde omgivet Kyfterne med Skibe og befat dem med Krigere for 

at ingen Fiende uhindret fÉulde Fomme til Landet. Toſtig var da i fror For: 

legenhed, faafom han hverken Éunde binde an med den utallige Forfvarshær 

i England, eller komme tilbage til Nordmandie, hvori Modvind bhindrede 

ham.  Dreven af Beft: og Søndenvind og andre Vinde led han megen 

— Xngſtelſe, og fom under fin Omvanken paa Havet i ſtore Farer, indtil han 

omſider efter mange Gjenvordigheder Fom til Harald, Norges Konge, der 
tog venligt imod ham. — Ogfaa VBilljam af Jumièges (VIL 32) figer i Korts 
bed: Hertugen |endte Joftig Jarl til England, men Haralds Krigere, der 

forfvarede Kvften, dreve ham bort ved Vaabenmagt, og da han hverfen med 

Gitferhed kunde betræde England, eller, paa Grund af Modvind, vende til: 

bage til Nordmandie, drog han til Kong Harald i Norge. Da nu vore 

egne Sagaer lade ham henvende fig til Sven umiddelbart førend han drog 

til Norge, og da de berhos endog med Beftemthed antyde, at Joftig fun hens 

vendte fig til Harald, fordi han fil Ufflag hos Gven, fynes det Flart nof, at 

Toſtig efter fit forgjeves Forføg paa førft at landei England, ej tilfældigt men 

efter aftalt P!an er dragen til Sven, og derpaa til Harald, men at de nord 

manniſke Forfattere alene have nævnt denne, fordi han virkelig lyttede til Toſtigs 

FJoreftillinger og gjorde et Krigstog til England, vel og fordi de ikfe havde no— 

gen Elar Foreftilling om Forffjellen mellem Norge og Danmark. Og her bliver 

det da af Bigtighed, at den med Hertug Buljam famtidige Villjam af Uquit, 

Å udtrykfeligt omtaler Gefandtffabet til Kong Sven. At han derimod ej omtaler 

Harald Haardraade, fommer deraf at han aldeles forbigaar denne og hans 

Tog til England. Ut det Beføg, Toſtig førfte Gang forgjeves føgte at 

gjøre i England, iffe er det famme Tog, fom vidtløftig beffrives i Chron. 

Sax., men fandt Sted førend Voftig drog til Danmark og Norge, feed ty: 

dbeligt no af Chron. Sax.'s Udfagn, at Joftig fom til England fort efter 

24 April, fammenholdt med Sagaernes udtrytfelige Ord, at han efter at 

have beføgt Harald begav fig om Vaaren tilbage til Flandern, for at 

fætte fig i Spidfen for fin Flaade. 



316 Harald Haardraade. 

fand og gjenvinde fine forrige Befiddelfer.  Hertil Lad han Sven forfyne 

han med FIropper fra Danmarf. Og for det Tilfalde at han ikfe vile 

de indlade fig derpaa, foreflog ban bam at Drage over til England og er— 

obre Det I fit eget Mavn, ligeſom hans Morbroder Kong Knut i fin Tid 

havde gjort, og tilbod ham Dertil af den Underftøttelfe, han funde yde. 

For Toſtig gjaldt det fun, fom man feer, at ſkaffe fin Brover faa mange 

Fiender fom muligt Ved at opfordre Sven til at gjøre et Er— 

obringstog til England i egen Perfon, overffred han viftnok det AErende 

fom Biljam — forudfat at han fremftillede fig fom dennes Gefandt — 

havde medgivet ham, bi dette funde ej beftaa å andet, end at overbringe den 

Bøn, han førft fremfatte, om Hjelpetropper. - Men ban meente vel, at 

vet fiden maatte blive Erobrernes Sug at enes om Sejrsbyttet fom De 

bedſt kunde, og haabede fandfynligviis ogfaa felv tilſidſt at gaa af med 

den egentlige Fordeel, bvis Sejrberrerne fom op at ſtrides. Men Sven 

vilde iffe indlade fig paa et faa voveligt Foretagende. „Jeg ftaar”, fag- 

de han, ,faa langt tilbage for gamle Knut i Magt og Unfeelfe, at det 

neppe er mere end faa at jeg fan beholde Danmarfs Nige for Nordmæne 

Dene, medens han Verimod arvede Danmark, indtog England med Vaaben— 

magt, ſkjont iffe uden ſtor Fare, og erbvervede Norge uden Sverdjlag. 

Jeg vil beller handle fom min fvage Stilling tilfiger mig, end efterligne 

Knut$ Stordaad”. „Nu vel”, frarede Toſtig, fiden vore Frænder gjøre 

fig til vore Fiender, fulle vgfaa deres Fiender blive mig i Frænders 

Sted”). Han forlod Sven i Brede, og drog til Norge, bvor ban ope 

føgte Kong Harald Haardraade, ver endnu opholdt fig i Viken, og frem- 

1) Harald Haardraades Gaga Gap. 112, GSnorre Gap. SI, Fagrffinna Gay. 

198, Morfinffinna fol. 18. a. Denne fidfte er ovenfor ifær fulgt ved Frem- 

ftilingen af Svens og Toftigs Samtale.  VBilljam af Aquit. figer i Kort: 

hed, at Sven nok lovede Villjams Gejandter Troſtab (fidem), men at han 

dog tilſidſt vifte fig fom en Ben af hans Uvenner. Dette fvarer temmelig 

noje til Toſtigs Udraab: „vore Frander gjøre fig til vere Fiender”'; Fun 

med den Forſtjel, at Sven ifølge Billjam af Aquit. gav Geſandterne felv 

gode Ord, og Éun fiden i Gjerningen vifte fig fiendtlig ſtemt mod Villjam. 

Men da Toſtig og Billjam neppe tiere faacs, an man temmelig godt forklare 

fig at Nordmannerne ikke fil nejagtig Beretning om hans Wrendes Udfald. 

Og desuden vifte jo Sven fig virkelig i Førftningen venligt ſtemt mod Toftig, 

idet han tilbød ham Jarldomme i Danmark. I bhine Tider, hvor Skrive: 

Funften ej var almindelig udbredt, hvor Nejferne vare langvarige, og hvor 

der bverfen gaves Poftforbindetfer eller Uvifer, Eunde Beretninger om Ge: 

fandtfaber og beres Udfald, faa vel fom andre vigtige Statébegivenheder, 

umuiigt blive faa hurtige, fuldftændige og indbyrdes overeensftemmende, fom 

vi nu omftunder ere vante til. Fra det Djeblik, Toſtig havde forladt Mord: 

manbie, bar Billjam fittert itte hort noget fra ham, førend han Éom tilbage fra 

Norge og atter vifte fig i be engelſte Farvande. - Uf famme Grund Éan det ogfaa 
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fatte ni den famme Anmodning til Ham, fom han allerførft havde fremfat 

til Sven, nemlig om Hjelpeteopper. Men da Harald indvendte, at Nord 

mændene ej bavde nogen Lvft til at drage paa Krigstog til England under 

nogen engefft Høvding, mindede Foftig ham om Kong Magnus's Urveret 

efter Hardeknut ifølge Brennø-Forliget, og om den Fordring, Magnus i 

fin Tid paa Grund beraf bavde gjort til Edward Confesſor om at afſtaa 

ban England, en Fordring, fom ogfaa Harald felv, efter hvad vi bave 

fret 1), afferede havde fremfat ſtrax efter fin Fronbeftigelfe, da ban i vet vg 

aft betragtede fig fom Magnus's retmæsfige Arving, og hvis Fornyelfe 

nu ej længer bindredes ved Det Forlig, ban havde indganet med Edward 

Gonfesfor, medens han derhos allerede ved fin politiffe Stilling, og end 

mere ved det Dog, han havde foranftaltet i 1058, var fommen i et fiendt— 

ligt Forbold til Harald Godwinesſon *). Hos Harald manglede det ikke 

paa Lyſt til atter at føge fin Fordring fat igjennem, og Toſtig fparede 

ej paa gode Lofter og Opmuntringer for at faa bam til at ajøre Ul- 

vor Deraf. Han tilbød fig, ligeſom ban havde tilbudt Hertug Villjam, at 

underftøtte ham med al den Styrfe, han ved fin egen og fine Venners 

Indflydelſe funde bringe fammen, og erflærede fig fornøjet med at faa 

Halodelen af England fom Harald Vaſall, medens Denne Derimod føulde 

være Landets egentlige Konge, bvis ban fik det erobret — et Filbud, fom 

befræfter De nordmannifte Forfattere8 Udfaqn, at Toſtig begav fig til 

Harald og opbidfede ham til Krig mod England uden Dertil at være ber 

myndiget af Villjam, og imod den mellem dem fra førft af trufne Uftale. 

Gfter flere Dage Naadflagninger, hvori ogfaa Guthorm af Ringenes fynes at 

have Dreltaget og forenet fine Opmuntringer med Toſtigs, befluttede Kon- 

gen endelig at efterfomme Opfordringen, og gav Toſtig fit Tilſagn om 

fortlares, at vore Sagaer aldeles intet vide at fortælle om at Toſtig over- 

bragte noget Wrende fra VBilljam til Sven. Thi de Ord, fom de lægge dem 

begge i Munden, er fun hvad GSugafortalleren fidenefter gjennem mange 

Mellemled havde erfaret, indførænte fig fun til Joftigs og Svens verfonlige 

Snteresfer, og udgjøre naturligvis fun en uendelig liden Deel af de Sam: 

taler, ber maa have været verlede mellem dem. Af famme Grund er det og, 

at Chron. Sax. itfe vecd eller taler det mindfte om, hvad Toſtig foretog fig 

lige fra fin Ufrejfe i Oftober 1065 indtil hans Tilbagekomſt fidft i April 

1065. Hvad de nordmanniffe Forfattere berette om Storm og Modvind, 

fom føulde have drevet Softig mod Norden, er mindre fandfynligt. Han ber 

fegte vift Sven efter forud aftalt Plan. Gandfynligviis har han vel endog 

anløbet Flandern, og fremført en lignende Ben om Underftettelfe til Balduin, 

men ligeledes uden Held, thi det figes udtrykkeligt, at Balduin, opfordret af 

Billjam til at ftaa ham bi, vægrede fig derved. 

1) Ge ovf. S. 167. 

2) Se ovf. S. 267. 
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at han til Sommeren ſkulde indfinde fig i England og forføge paa at 
erobre det *). Da dette var afgjort, vendte Toſtig — fandfynligviis i 

Marts Maaned — tilbage til Flandern for at famle fine Jilhængere om 

fig og udrufte fig efter bedfte Evne. Det var nu lykkets ham, at flaffe 

1) I Fremftillingen af Haralds Forhandlinger med Joftig have vi nærmeft fulgt 

Morkinffinna fol. 18. a. b. og Fagrffinna Gap. 199, Thjodrek Munk Gap. 

28 og Ordrik Vitalis (Dudéne S. 493), bvilfe ret godt ftemme med hin— 

anden indbyrdes. Gamtalen fremftilles anderledes i Hrygsjarftnkke, Hrokkin— 

finna (Harald Haardraadesé Gaga Gap. 113) og hos Gnorre (Cap. 82), 

hvor Harald vifer fig ganffe uvidende om Magnus'é foregivne Urveret. til 

England efter Hardeknut, og lader fig af Joftig belære derom. Da dette 

ftrider imod, hvad vi ovenfor have feet om Haralds Fornyelfe af fin Arve 

fordring paa England, hvorom Toſtig faaledes ej behøvede at belære ham, 

fan denne Fremftilling af Samtalen umuligt anfees faa rigtig, fom Morfin- 

ffinnag, der langt mere nærmer fig til hvad OQrdrif meddeler. Men den er 

ikke befto mindre af ftor Interesfe, thi da den GSagabearbejdelfe, fom med— 

deler den, tillige, tvertimod Gandheden, gjør Voftig til Godwines aldſte Bro- 

der, og følgelig, fom det heder, bedre berettiget til Tronen end Harald, fan 

man neppe betvivle, at den hele, for Toftig gunftigere Fremfiilling, er grun- 

det paa Familietraditioner i hans YEt, og fandfynligvus meddeelt Snorre 

eller en anden Gagabearbejder af hans Defcendent i lige nedftigende Linje 

og ed, Hertug Skule.  Morfinffinna derimod kalder Toſtig ganføe rigtigt 

Godwines anden Søn, Det er ogfaa Morkinffinna, der nævner Guthorm 

af Ringeneg, og det endog paa en ej ganſke tydelig Maade. Den figer nem— 

lig: det er enkelte Mændö Sagn at Toſtig Jarl fendte Guthorm Gunnhilds- 

føn til Kong Harald, for at tilbyde ham Northumberland og egge ham. til 

Veſter-Toget; Guthorm drog da til Norge, men Joftig fyd til Balland for 

at treffe fine Svogre““. Dette Éan enten forftaaes fom om Joftig ſtrax efter 

Ufrejfen fra Norge fendte Guthorm til Harald, eller og, hvad der vel er det 

rettefte, fom om et andet Sagn, end det førft fortalte, benegtede Toſtigs 

Rejſe til Norge, og kun lod ham ſende Guthorm, der vel var en gammel 

Bekjendt fra dennes Veſterhavstog, til Harald. Men da ogſaa de nord— 

manniſke Skribenter omtale Toſtigs Beſog hos Harald, kan dette ej betviv— 

les, og Sagnet om Guthorm kan ſaaledes kun forklares ſom om han har 

voeret tilſtede ved Forhandlingerne og ivrigt talt Toſtigs Sag; med mindre 

det — hvad der og lader fig høre — kunde antages, at Toſtig efter fin Af— 

rejſe bar fendt Guthorm til Harald for at bringe et foreløbigt Forlig iftand 

om Englands Deling mellem ham og Billjam, faaledes at Harald ffulde have 

ven nordlige Deel eller Dane-Lagen, Villjam derimod den fydlige, eller Weft- 

fer: og Myrke-Lagen, og Joftig være Haralds Vafall. De Hovedpunkter i 

Uftalen mellem Harald og Toſtig, bvori Morkinffinna og Ordrik femme med 

hinanden, ere a) at Joftig erfjendte Harald for fin Overherre og fvor ham 

Troſkabsed (sverr sik i vald Haralds konungs); b) at Harald lovede Joftig 

et fen (heitir hånum fmét viki i Englandi, ok pvi meira yfirlæti sem 

meir eflisk undir hans vald rikit i Englandi); bvilfet hos Ordrik nærmere 

beftemmes til Halvdelen af Riget. Thjodrek Munk figer ogfaa i Korthed, 

at Softig lovede Harald Halvdelen af England, hvis han Éunde fordrive hans 

Broder, Den famme Betingelje opftilledes ogfaa af Billjam, da han havde 
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fin Broder to Fiender, af hvilke allerede hver enkelt for fig var mægtig 

nok til at funne vyfte hans jujt ifte ſynderligt befæftede Frone, og fom 

tilfammen aldeles maatte funne overvælde ham. Hvor vidt de derimod 
virkelig handlede efter fælles Overlæg, er et Spørgsmaal, der med de Op- 

lysninger, der hidtil om denne Sag ere fomne for Dagen, neppe nogen 

finde med Gifferhed vil funne befvares. Thi viftnot havde Voftig, fom 

det nys ev vilt, fun par egen Haand indladt fig med Harald, og gjort 

ham Løfter, der ikke funde beftan med Hertug Villjams Fordringer og 

Henfigter; og det vite fig, fom vi i det Følgende ville fee, at han frem- 

deles fluttede fig til Harald, fom om det fun var med ham, og ej med 

Villjam, at han havde indgaaet noget Forbund. Men paa den anden Side 

vare Forbindelferne mellem Norge, England og Mordmandie i denne Vid 

iffe faa fjeldne, at Harald og Villjam fiden, efter at de havde begyndt de- 

res Udruftninger, funde være i fuldfommen Uvidenhed om deres gjenfidige 

Planer og Skridt, og da nu derhos deres Unfomjt til England var næften 

famtidig, ligger Den Tanke nær, at de ere blevne enige om at operere i 

Fællesftab, og efter Sejren at dele England mellem fig, faa meget mere 

fom Der er flere Omftændigheder, fom tyde hen paa, at der mellem Harald 

og Billjam, fom overboved mellem Nordmændene og deres Mtlinger, Nord— 

mannerne, endnu herſkede færvdefes Venſkab 1). 

Da det laffede mod Vintren8 Ende og Vaaren nærmede fig, fendte 

Harald Bud rundt om i hele Riget, udbod Almenning, faa vel af Folk, 

fom af Skibe, og foreffrev nøjagtigt, hvor meget ethvert Fylke ſkulde ud— 

faaet Harald Godwinesſon i fin Magt, og den udgjorde viftnok ogfaa Grund- 

laget for hans Underhandlinger med Toſtig. Merkeligt nof, udgiver ogfaa 

Ordrik denne for den ældfte Broder. 

1) Det er allerede ovenfor nævnt, at Ordrik lader Toſtig alene tomme tilfæl 

digviis til Norge; han tilføjer endog, at Toſtig liftigt greb ben Udvej at 

ophidſe Harald til Joget, for derved at frelfe fig fra at blive greden fom 

GSpejder; ligefom han ogfaa udtryfkeligt figer at Hertug Villjam intet vidfte 

derom, Saxo (GS. 555) omtaler ogfaa begge Fyrfters Udruftninger og Iog 

fom tilfældigviis famtidige. Heller ikke vide vore Sagaer noget øm nogen 

fælles Uftale mellem Billjam og Harald at fortælle. Men ikke defto mindre 

fan en faadan Uftale godt være fluttet imellem dem, og hvad der ovenfor 

er antydet om Guthorm af Ringenes, beftyrker det. Om VBenffabet mellem 

Hertugerne i Nordmandie og Nordmændene tales der udtrykkeligt i Olaf den 

helliges Saga Gap. 39, Snorre Gap. 20, hvor det heder at ,Rudujarlerne 

længe vegnede fig i Frændffab med Norges Høvdinger, fatte megen Priis 

derpaa, og altid vare Nordmændeneg ftørfte Venner", og at disfe Følelfer 

endnu befjætede Billjam, vifer fig af det merkelige Sted i Edward Gonfesfors 

Love (Thorpes Udg. Gap. 34) hvor det heder at Billjam, fordi hans og næften 
alle de nordmanniffe Baroners Forfædre vare Nordmænd og udgangne fra 

Norge, ønffede at udvide Danelagens Lovgivning, eller de Norſkes og Danſkes 

Love, til hele England, 
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rede. Dette Foretngende blev nu, fom rimeligt var, den fædranlige Gjen- 

ftand for Samtale å hver Mund Huus, og å Særdefeshed i Kongens 

Hird. Man anjftillede alle Slags Gjetninger om, hvorledes Toget vilde 
føbe af. Nogle meente at Harald, der havde udført faa mange Bedrifter 

udenlands, vilde funne vvervinde enhver Hindring, Andre derimod, at Eng— 

fand var mægtigt og folferigt, og derfor vanfteligt at vinde. Ifær fryg- 

tede man Thingmannalidet, bvilfet altfaa paany maa være blevet oprettet 

af den halv danfte Harald Godwinesføn. Det beftod nu af uvdvalgte Kri- 

gere fra forffjellige Lande, dog ifær af den faafaldte danfte Tunge, alle 

fammen faa baandfafte og krigsvante at det bed at een Thingmand Funde 

udrette mere end tvende Nordmænd !). — Dette mishagede Dden tapre og 

Kongen hengivne Uff Stallare meget at )øre. Hvis tvende af os føulle 

vige for ren Ibingmand”, fagde han Ii et Vers, føm ban i den Anledning 

fvad, ,bebøve Kongens Stallarer ikke at indfinde fig i hans Stavnrum, 

og faadant var jeg iffe vant til at hore i min Ungdom”. Det blev ham 

Dog ikke forundt at Deeltage i Voget, thi ban Døde endnu famme Vaar. 

Kongen følte Dybt hans Savn, og udtalte det ved hans Grav i de fimple, 

men bjertelige Ord: Her ligger den, fom var braveft og fin Konge bulveft 

af off". Udruftningerne vedbleve Dog lige fuldt. Solund-Oerne udenfor 

Sogn beftemtes til Samlingsfted for Flaaden, thi Derfra var Overfarten 

til Hjaltland nærmeſt *). 

Imidlertid rygtedes De ftore Forberedelfer til Krig, Ver nu bleve 

drevne paa faa mange Kanter, og Det er ej at undres over, at De af bange 

Anelfer opfyldte Gemytter betragtede en Komet, der aller rft vifte fig 

den 24de April, fom et Barfel om De frygtelige Begivenbeder, der ſtulde 

finde Sted 3. Strax efter begyndte Toſtig Fiendtligbederne, idet han 

1) Det er ovenfor (S. 169) anført, at Edward Confesſor ophævede Thinglidet 

1050; altſag maa Harald have gjenoprettet det; men ſandſynligviis har det 

nu mere antaget Gharakteven af en fra forffjellige Naticner famlet Condot— 

tiere-Skare. Ut det ifær var famlet af den „danſke Junge" figes å Mor: 

finffinna og JFagrféinna. Herved forftaaes egentlig hele Norden; men paa 

dette Sted ſtulde man bog nærmeft tænke paa den banfftalende Befolkning 

af England felv. 

2) Harald Haardraades Gaga Gap. 113, 114, Snorre Gap. 82, 83, Fagrffinna 

Gap, 199, 200. 

3) Chron. Sax. ved 1066.  Kometen omtales ogfaa af Lambert af Hersfeld, 

med Hentydning til Begivenhederne i England (Per, Mon. Nist. Germ. 

VII. 173), af Bernold (fammefteds S. 428), af Marianusé Grotué (ſamme— 

ſteds 559), hos Tighernach (O'Connor I. 306) og paa mange andre Steder. 

Tighernach omtaler den vidtløftigft, viftnok fom Djevidne. „En ſtor Stjerne 

med Hale vifte fig forunderligt i Luften, Tirsdag i den lille Paaffe (25de 

Upril) dens Lys var paa fit bejefte næften fom Maanens; faaledeé vedblev 

ben at Iyfe i 4 Dage, 
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med faa ſtor en Flaade, fom ban havde funnet famle, bjemføgte Øen 

Wight, og udpresfede baade Penge og Levnetsmidler af Indbyg— 
gerne. Fra Might drog han herjende langs Kyſten til Sandwid. Imid— 

fertid havde Harald Godtvinesføn, ved Efterretningen om det paatæntte 

Angreb fra Nordmandie, gjort Unftalter til at ſamle en faa betydelig 

Styrfe baade til Lands og Bands, fom ingen engelff Konge nogenfinde 

- tilforn bavde bragt paa Benene, og haſtede nu til Sandwich, for at drive 

Toſtig tilbage. Denne oppebiede iffe hans Ankomſt, men føyndte fig 

bort, efter at hate presfet faa mange af Busfe-Karlene eller Søfolfene 

Der fra Egnen i fin Jjenefte, at ban funde bemande 60 Sfibe. Med 

disfe tog ban Vejen langs Oſtkyſten, fejlede ind i Humberen, og herjede 

i Lindsey. - Men ber ilede Jarlerne Eadwine og Morfere til, og Dreve 

ham bort. De Sofolk, der nødtvungne havde maattet tage Fjenefte hos 

bam, benyttede fig af den Knibe, hvori han befandt fig, til at rømme fra 

bam, faa at han fun beholdt 12 GSneffer tilbage"), med hvilke han tog 

fin Jilflugt til Kong Mælfolm i Skotland, der i fin Tid havde ſpvoret 

fig i Foftbroderffab med ham, men, føm vi have feet, fenere Hen, under 

hans Fraværelfe paa en Vilegvims-Neife, havde viift fig fom bans Fi- 

ende. Nu modtog ban dog Toſtig venffabeligt, gav ham Grid, og for- 

fynede ham med Levnetåmidler. Aarſagen hertil ev maaſkee for en Deel 

at føge deri, at Malkolm ved fit Giftermaal med Orfnø-Jarlernes Mo- 

Der nu, om end fun for en fort Tid, var Dragen over i den nordiſke In— 

teresfe, og tog det Parti, fom vi ogfaa fee hans Stiffønner, med eller 

mod deres Vilje, at flutte fig til.  Cjter dette uheldige Tog gjorde To— 

ftig iffe paa egen Haand noget nyt Ungreb paa England, men tilbragte 

Sommeren i Skotland, oppebiende Kong Harald Haardraades Ankomſt. 

Harald Godwinesføn havde imidlertid i Sandwid væntet temmelig længe 
paa at hans Flaade funde famles. Da dette omfider var ſkeet, Drog 

han med den til Might, hvor ban blev liggende Den hele Sommer, idet 

Dan dDerhos opftilede Troppe-Ufdelinger lang Kyfterne. Men i de forfte 

Dage af September Maaned *) gift Forraadet paa Levnetsmidler op, faa 

at det var umuligt at holde Flaaden famlet. Kongen maatte derfor give 

Befætningen Hjemlov, og drog over Land til London, hvorhen han ogfaa 

fod Skibene bringe, men en Deel af Disje forlifte undervejs 3). 

1) Det fynes heraf, fom om VJoftig ej alene havde taget Søfolfene felv, men 

ogfaa de Skibe, paa hvilke de befandt fig. 

2) Chron. Sax. nævner udtrykfeligt Maria Fodfel eller Sde September. 

3) Chron. Sax. ved 1066. 

Mund. Det norfte Folls Hiftorie. J. IM. 21 
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30. Harald Haardraades Tog til England. Hans Nederlag og Fald ved 

Stanford Bro. 

Kong Harald Haardraade havde imidlertid tilendebragt fine Udruftninger 

og, fom det beder, faaet faa udføgt en Hær famlet, fom aldrig enten før 

eller fiden er udgaaen fra Norge '), fun maaffee med Undtagelfe af den, 

Kong Haafon Haafonsføn benved fo hundrede Aar fenere førte til Skot— 

fand. Blandt de anfeede Mand, fom fulgte med, nætnes førft og fremft 

Kongens Svoger Eyſtein Orre af Gifte, bvilfen han vndede meeſt af alle 

Lendermændene, og hvem ban nu ogſaa havde fovet fin Datter Maria til 

Gate. Fremdeles nævnes Stallaren Styrfaar, Merkesmanden Fredrik, og 

den tapre Islænding Brand Gunnfteinsføn, der ligefom Hall Utryggsføn 

var bleven fandflygtig formedelft Eyjulf Gudmundsſons Overmagt *). Om 

Thore paa Steig figes det Derimod udtryfkeligt, at han, uagtet Kongen 
bavde befalet ham at Deeltage I Toget, Dog udeblev, afftrækfet ved en 

flem Drøm. Man fan ellers være forvisfet om, at de flefte Lender- 

mænd i Norge vare med; thi Da Den hele Flaade var famlet ved Solund— 

Øerne, udgjorde Den iffe færre end 240 Skibe, foruden Smaaffuder og 

Transportſkibe 3. Af dette Antal beløb Ledingsffibenes fig fandfynlig- 

viis til 150, bvilfet omtrent var, hvad den halve Afmenning funne tilveje- 

bringe; De øvrige 60 Skibe tilhørte faaledes deels Kongen, deels Lender- 

mændene *). Antallet af Krigere og Sofolk fan neppe have været un- 

der 20000, bhvilfet endog i vore Dage, end fige paa bine Tider, maa I 

Forhold til Norges Folfenængde og Hjelpefilder betragtes fom en over— 

maade betydelig Styrke til et Søtog 3).  Megjeringen i Morge under 

1) Dette figes udtrytkfeligt faavel i Morkinffinna fom i Fagrffinna Gap. 201. 

Men da de begge ere førevne førend Haakon Haafonsfen gjorde fit frore 

Befterhavstog i 1263, fan der fra Nedffriverens Side iffe være Fale om 

nogen Sammenligning med dette, fun med Magnus Larfods tvende Tog, og 

Sigurd Jorfalafarers og til det hellige Land. J Knytlingafaga Gap. 41 

Iægges der ogfaa Olaf Kyrre, Haralds Søn, de Ord i Munden, ,,at ba 

Kong Harald drog fra Landet, fagde Ulmuen, at aldrig havde en vældigere 

Hær udruftet fig fra Norge til et enefte Tog“. 

2) See Ljosvetningafaga Gap, 31. 

3) Ræften to Hundreder, foruden Proviantffibe og Smaaffuder, figer Harald 

Haardraades Saga Gap. 114, Snorre Gap. 83. Morkinſtinna figer „to 

Hundreder“ uden at tilføje „neſten“. 

4) Da denne Krig var Angrebskrig, og Flaaden ſtulde føres ubenfor Landet, 

Eunde Kongen blot opbyde halv AImenning. Ved fuld Almenning ftilledeé i 

Ult, ifølge Gulathingéloven Gap. 315, 309 Stibe, det halve Antal bliver 

ſaaledes med et rundt Jal 150. 

5) Antages det at hvert af Kongens og Lendermændenes Skibe, der upaatvivle 

ligt vare ftørre end Ledingsffibene, i Gjennemfnit havde 120 Mand ombord, 
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fiin Fraværefje betroede han fin galdſte Søn Magnus, og lod ham tage 

til Konge af Torønderne. Den anden, Olaf, tog han med, ligeledes Dron- 

ning Elliſib, bvilfen ban, fom vi allerede tidligere have bviiſt '), i Den ſe— 

nere Fid atter havde begyndt at nærme fig, og fom nys havde født ham 

Datteren Ingegerd, Der nu, faa vel fom bendes vorne Syfter Maria, ledfagede 

Movderen. Dronning Fhora derimvd blev tilbage?). I Kongens Følge 

var ogfaa en Biſkop, uvift hvilken 3). Førend Harald felv forlod Midar- 

08, og netop fom ban var færdig til at lægge ud af Havnen, udførte 

Dan førft en Geremoni, fom allerede Magnus den gode ſkal bave begyndt 

med, nemlig at flippe St. Olafs Haar og Negle. Magnus, figed det, 

gjørde dette een Gang bvert Aar, og forvarede felv Nogelen til Skri— 

net *). Der nævnes intet vom, hvor vidt Harald hidtil paa famme Maa- 

de var vedbleven dermed Aar efter Aar, eller om han nu gjorde Det een- 

gang for alle. Dette føulde man Dog antage for det fandfynligfte, da 

det tilføjes, at ban efter at have tillutfet Kiften igjen kaſtede Nøgelen i 

Bandet, efter Nogles Sigende i Nidelven, efter andres i Havet udenfor 

Agdenes 5). - Han tilfjendegav derved tydeligt nok fit Ønfte, at Skri— 

net iffe oftere feufde aabnes eller Geremonien gjentages — Det ſkede heller 

iffe førend over 200 Aar fenere 6) —; og Uarfagen maa have været 

Den, at han ved at fee Ltget har overtydet fig om Den Fare, Froen paa 

Olafs Helligdom vilde være underfaltet, hvis nogen efterdags fil Adgang 

til at betvagte det. Han fiyrede nu med de Skibe, der hørte til hang 

eget Følge, ſyd til Samlingsftedet ved Solund - Øerne, hvor Det var 

rede nogen Tid inden Den bele Flaade fom fammen. Men faa mange 

og bpperlige Krigere Harald end havde, fynes der Dog ikke at have here 

ffet nogen qod Stemning å Hæren. Ikke at der vite fig nogen Uvilje 

mod Harald, men man nærede bange Anelſer om at Toget vide føbe 

ubeldigt af, og disfe Anelſer aabenbarede fig noffom i alle de flemme 

Drømme og andre ulyffefpaaende Forvarjfler, for man fortalte hinanden ind- 

giver dette for 90 Skibe 10800; antages for bhvert Ledingsffib 50 Mand, 

bliver deres Bemanding i Alt 7500, hvilfet, lagt til hiint Jal, udgjør 18300; 

for Sransportffibene fan man vel mindft regne henimod 2000. 

1) Se-ovf. S. 181. 

?) Harald Haardraades Saga Gap. 114, Snorre Gap. 85, JFagrffinna Cap. 

202. Morfinffinna nævner, aabenbart Fun ved en Sfjødesløshedsfejl, Thora 

iftedetfor Elliſiv. 

3) Chron, Saxonicum. 

2) Snorre Harald Haardraades Saga Gap. 25. 

3) Harald Haadraades Saga Gap. 114, Snorre Gap. 83, Fagrffinna Gap. 201. 

%) Nemlig, fom det i Hrokfinffinna udtrykteligt figes, i Kong Magnus Haa- 

fonsføns og Erkebiſkop Jons Dage. Å 
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byrdeg, og fom ved at gaa fra Mund til Mund end mere maatte ude 

brede Misftemning vg WEngftelfe. Et Par af disfe Drømme have Sa- 

gaerne opbevaret.  Gndog Kongen felv fynes at have været fmittet af 

Den almindelige Forftemthed, thi ogſaa han ſkal have baft en Drøm, der 

iffe var mindre foruroligende end de øvrige, og fom han maa have fortalt 
til fine Omgivelfer, da Sagaerne ellers ikke vilde funne have meddeelt 

den fuldftændigt. Dog, jo ængfteligere Stemningen var, Defto mere maa 

man beundre Kongens fafte Vilje, idet han Ddesuagtet blev fin Beſtem— 

melfe tro, og hans Krigere3 Vligtføleffe, der afboldt dem fra at unde 

drage fig et Tog, paa hvilket maaſkee ve flefte troede at gaa den per 

Død imøde !). 

Harald fom neppe affted fra Sofunderne, førend i Begyndelfen af 

September *). Han fejlede med gunftig Bind over til Hjaltland, og 

efter et ganffe fort Ophold her til Orfnøerne, hvor allerede en Deel af 

hans Flaade var anfommen før ham. Her maatte Farferne Paal og Er— 

1) Drømmene fortælles faaledes i Hrotfinffinna (Harald Haardraadesé Saga 

Gay. 114) og hos Snorre (Gap. 83—85): Da de laa i Golunderne, drømte 

en Mand, ved Navn Gyrd, paa Kongens Skib, at han flod paa Skibet, og 

faa en ftor Jroldfone ftaa oppe paa Øen med et Hugjern i den ene og et 

Trug t den anden Haand, medens der fad Ravne paa alle Skibsſtavne; han 

fyntes at hun kvad et Vers, hHvort hun udtrykte fin Glæde over at Kongen 

drog I Krigen, og fpaaede at Ravnene her vilde faa Steg nok fra Kongens 

Stavne. En anden Mand ved Navn Thord, der befandt fig paa et Skib 

nær ved Kongens eget, drømte at han faa Haralds Flaade nærme fig Eng- 

lands Kyſt, men at der oppe i Landet nærmede fig en ſtor flagfærdig Hær, 
med mange Bannere, i Spidfen for hvilfen der red en ſtor Troldkone paa 

en Ulv, fom fpifte paa en MenneffeÉrop, faa at Blodet randt den ned om 

Kjæverne, og, faafnart han havde fortæret den, fit en ny af Troldfonen, og 

faa fremdeles, Troldkonen, forefom det ham, Evad et Vers af dette Ind— 

bold: „den frygtelige Jøtunbrud, fom forudfeer Kongens Fald i det fore- 

ftaaende Glag, lader bet røde Skjold ſtinne; hun Eafter Menneffefjed i 

Uhyrets Gab; den rafende Kvinde farver Ulvens Mund med Blod". Harald 

felv drømte at han var i Nidaros, og at hans Broder St. Olaf Fom til 

ham og tvad denne VBife: „Jeg, den navnÉundige digre Konge, vandt faa 

mangen Sejr, mig til Hæder, jeg fit en hellig Død, fordi jeg fad bjemmes 

men hvad Ende det fidfte Tog end vil faa, er jeg bange for, det vil bringe Dør: 

ben: ba maættes Iroldets Hefte (Ulvene), og Gud volder ikke faadant”. I 

Morkinffinna fol. 18. b. (og Flatøbogen) figes der tillige at ba Kong Harald 

fteg i fin Baad for at ro ud til Sfibet, blev han faa tung, at Baaden neppe 

funde bære ham. Her anføres ogfaa de famme Vers, fom Snorre og Hrokkin— 

føinna lade Gyrd og Thord høre i Drømme, men Morkinffinna lader dem 

tvædes i hele Hærens Paahor af en Kone, ber Fom ned fra Landet da Flaaz 

den faa i em Havn ved ben engelffe Kyſt. Ogſaa Haralds egen Drem og 

Verfet, fom St. Olaf flulde have fvædet, omtales førft efter Ankomſten til 

England. Om Haralds Sammentref med den faakaldte Liig:Lodin, fe nedenfor. 

2) Han anfom nemlig til England omkring 10de September, fe nedenfor. 
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fend fille et betydeligt Untal Hjelpetropper, ej alene fra deres FJarldøm- 

me, men og, fom det fynes, og bvad der i fig felv er vimeligt, fra de un- 

der dem lydende Syderøer, thi vi erfare af Den manſke Krønife, at Gud- 

rød med Filnavn Grovan, der fiden fatte fig I Befiddelfe af Øen Man 

og Syderøerne, og hvis Fader, Harald fvarte, fyne8 at bave været en 

Sn af den I Aaret 989 faldne fyderøiffe Konge Gudrød Haraldsføn, 

Deeltøg i Toget *). - Paal og Erlend maatte felv følge med, — om Det 

par med Deres gode Vilje eller fordi Harald derved vilde fikre fig deres 

Froffab, figes ifte*). Der tales ogfaa om at en irſk Konge ffal Have 

underftøttet. Toſtig 3) eller rettere Harald Haardraade: muligviis figtes Der 

til en af De norffe Konger paa Irland, fljønt ingen af disſe I de ivfke 

Marbøger omtales fom Deeltager i Krigen. Bed al denne Filvært for- 
øgedes Haralds Flaade indtil et Antal af 300 eller maaffee 360 Skibe, 

og Hæren rimeligvis til omfring 30000 Mand 4). Harald fod Dron- 

1) Om Harald fvarte og Gudrød Haraldsføn, fe ovf. I. 2. Side 201. Den 

manſke Krøniffe fortæller, at Gudreød Grovan, Søn af Harald fvarte fra 

„Vsland“ efter Slaget ved Stanford Bro flygtede til Gudrød Sigtryggsſon, 

Kongen af Man, og fandt en venffabelig Modtagelfe hos ham. Giden heder 

det, at Gudrød Grovan efter Gudrød Sigtryggsſons Ded udruftede Flaade 

efter Flaade, angreb Man og tilfidft erobrede det; han maa altfaa have haft 

andre Befiddelfer i Nærheden. Da det nu fortælles at han døde paa Den 

„Me“ d. e. Isla eller Il, en af de fydligfte og ftørfte af Sydrøerne, ſtulde 

man nærmeft flutte, at ber ved , Ysland” ovenfor netop forftaaes Øen Isla, 

hvor han faaledes har haft fit egentlige Hjem og Iilhold, og hvor han har 

berffet under Orkno-Jarlernes Lenshøjhed. 

Morfinffinna fol. 18. b. nævner fun Erlend og udtrykker fig, viftnok urig- 

tigt, fom om han allerede fra Norge havde fulgt Harald, og fpaaede ilde 

om Toget.  Fagrffinna Gap. 202 nævner derimod, ligefom de engelffe An— 

naler, alene Paal. 

2 
— 

3) Mag. Adam, fom er den, der meddeler denne Underretning, udtrykker fig ſaa— 

ledes: „Toſtig — — medbragte til fin Underftøttelfe Nordbmændenes Konge 

Harald og Gtoternes Konge; han blev felv, tilligemed Irlands Konge og 

Harald, famt den hele Hær, drabt af Unglernes Konge (IL. 51)". Da Mag. 

Adam, fom vi tidligere have feet, Falder Irlands Jndbyggere Skoter, er 

det tydeligt nok, at den ,, Irlands Konge”, fom faldt, er den famme fom den 

nys forud nævnte GSfoternes Konge. Hvis man her føulde vove en Gis- 

ning, kunde det være den, at den faldne irffe Konge var den famme Ivar 

Haraldsſon, fom omkring 1046 blev forjagen fra Dublin af Margad eller 

Gadmargadj (fe ovf. S. 171), og at han maaffee har været en Broder af 

Gudrød Crovan. 

— 

9 Gtibenes Antal angives i Chron. Sax., der her maa anfees for paalideligft, 

og faa godt fom famtidig, til 300 (360); men ellers vderft forffjelligt, lige 

fra henimod 1000, fom Marianus Grotus o. fl. figer, og 500 (Simon af 

Durham) til 200 (Ingulf). Ut hans Flaade, der ved Udfejlingen fra Norge 

udgjorde 240 Skibe, ved Forfterfninger fra Orkno o. f. v. vorede til 360, er i fig 

— 
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ning Elliſih og bende8 Døtre Maria og Ingegerd blive tilbage paa Orknø, 

og ftyrede fydefter langs Skotlands Oſtkyſt, til Northumberland, bvilfet 

Det førft og fremft var hans Henfigt at underfafte fig. Ved Tyneflo— 

Deng Udlob forenede Foftig fig med ham og Hydede ham fom fin Lenge 

berre 1) (omfring 10 GSeptbr.) *). Derpaa gjorde de i Forening Lande 

gang paa Kviten af Cleveland — faa faldtes Strøget føndenfor Fers — 

og tvang Indbyggerne, der ej vovede at gjøre ham Modſtand, til at betale 

Stat og frille Giſſer. Siden angreb de Scarborough, hvis Borgere 
føgte at forfvare fig; men Nordmændene beftege en Klippe lige bag Byen, 
og flyngede derfra brændende Fræfiyffer ned paa Hufene, fem tom i 

Brand: da maatte Staden vvergive fig og Jndbyggerne fværge Troſkabs— 

ed. Paa famme Maade vedblev Harald at underkafte fig Kyſt-Egnene 

lige til Humberen. Ved Holdernefs havde endel af Indbyggerne fam- 

let fig, og føgte at gjøre ham Modftand, men bleve fnart avfplittede, 

bvorefter Harald med hele Flaaden fejlede opad Oufe mod York 3), og 

fagde til ved Riccal *), omtrent 8 engelffe eller noget over een norft 

Miil føndenfor Byen. Herfra fortfatte han Vejen til Lande, langs 

Elven. — Farlerne Morfere og Cadivine, der faa med en betydelig Hær 

t York, ilede ham imøde, men traf ban allerede ved Fulford, neppe to 

engelffe Mile fra Staden >). Harald fylfede ſtrax fin Hær faaledes at 

da p 

feltv faa rimeligt, at Jroværdigheden af Chron. Sax.'s og vore Sagers Ud- 

fagn, indbyrdes fammenlignede, bliver utvivffom. Men med Sransportffiz 

bene har maaffee den hele Flaade udgjort henved 1000 Stib . Det bør her 

bemerkes, at allerede Chron. Sax,, og efter det be flefte andre engelffe og 

nordmanniffe Skrifter, der handle om disſe Begivenheder, giver Harald, 

Norges Konge, Silnavnet hårfagra. Det er, fom man feer, em Forverling 

af hans Stamfaders Tilnavn med hans eget, hardrådi; men man maa heraf 

kunne flutte, at Mindet om Harald Haarfagre paa den Tid endnu hår levet 

i Gngland. 

Gaaledes Chron. Sax. 

Chron. Sax. figer udtrykfeligt, at Harald Gotwinesføn gav fine Folk Hjem— 

lov fra Sandwich d. 8 Sept.z at da Skibene vare komne hjem, altfaa et 

Par Dage efter, fom Harald, Norges Konge, til Tyne. Ogſaa Marianus 

Scotus henfører Haralds Ankomſt til September. 

Harald Haardraades Saga Gap. 115, Snorre Gap. 87, Fagrftinna Cap. 202. 

Florents af Worcefter, Mon. hist. Br, S. 614, Sim. af Durham S. 199. 

Simeon af Durham, 1. c. Vore egne Sagaer nævne i Stedet for Eadwine 

altid Balthjof, der dog ej var Morkeres Broder, men derimod en Son af 

Sigurd Jarl, Der anføres endog et Vers af et Kvad, kaldet Haralds: 

ftitta, fom fynes at være famtidigt med Begivenhederne, hvori Balthjofs 

Krigere omtales fom faldne i Slaget. Maaſtee Valthjof har været med fom 

en af de underordnede Befalingsmænd, Men Nordmændene maa dog have 

* 
— 

2 
— 

3 
— 

4 
— 

6 
— 
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fan med den venſtre og fterkefte, Floj ſtottede fig til Elven, med den an- 

den, Der var fvagere, til et Morads med et Dige fuldt af Vand. Jar— 

ferne angreb førft denne Fløj, Der maatte vige. De trorde fig allerede 

visfe paa Sejren og forfulgte de flygtende Nordmænd, da Harald, fom 

ftod paa venſtre Fløj, (od blæfe til Angreb og med fit Banner Landeyda 

i Spidfen gjorde et faa vældigt Anfald paa Farlerne8 Hær, at denne 
iffe formaaede at holde Stand, men adfpredte fig i vild Flugt, deels 

fang8 med Aaen, deels til Diget, bvor en Mangde druknede og frulle 

have ligget faa tyft over binanden, at Nordmandene funde gan tørffoede 

oder Sumpen *). Blandt de faldne regnede Mordmændene Morfere felv, 

og Skalden Stein Herdifeføn taler udtryffeligt i fit Kvad om, at Dyn- 

ger af Liig faa over Den unge Morfere. CSandfynligviis har han af de 

øvrige Flygtende været revet med ud i Sumpen, men er fiden undfom- 

men uden Mordmændenes VBidende *). (Onsdag d. 20 Sept.) 3). Eng— 

fænderne flygtede til Yorf, forfulgte af Harald lige til Stadens Mure, uden- 

for bvilfe ogfaa en Mængde Englændere maatte bide i Græsfet, faa at 

en famtidig Forfatter i Alt angiver deres Tab paa denne Dag til 1000 Læg- 

mænd og 100 Gejftlige Y. Endnu 300 Aar efter paavifte man Stedet, hvor 

Denne Kamp bavde ftaaet *). Harald underfaftede fig nu de nærmefte 

Hereder, og lejeede fig ved Stanford Bro, der omtrent en norſk 

Miil eller 7 engelffe Mile øftenfor York gaar over den til Oufe lø- 

bende Ma Derwent. Her, fynes Det, var Det allerede aftalt at Befuld- 

mægtigede fra det hele Shire ffulde mode frem med Gifler, da Sendebud 

fra Staden York paa deres Medborgeres Vegne tilbøde Kapitulation. Harald 

berammede da et Møde for at underbandle derom til Søndagen den Ade, 

begav fig til denne Tid med Hæren tit Yorf, og holdt, fom det heder, Shing 

med Borgerne lige udenfør Staden. Vaa dette Thing erfjendte Fndbyggerne 

bam for deres Herre, forbandt fig til at flaffe en Mænqde Levnetsmid- 

fer for Hæren og til Pant paa Deres Troſkab at fille 500 Gifler, op- 

nætnte af FJoftig, der fom Landffabets forhenværende Jarl vidfte god 

forverlet ham med Eadwine, fiden de udgive ham for Morferes Broder, Ut 

de begge ligeledes udgives for Sønner af Godwine, er ovenfor nævnt. 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 115, Snorre Gap. 88, Fagrffinna Gap. 202. 

2) Chron. Sax. og andre engelffe Unnalifter fortælle ogfaa at mange druknede. 

3) Dagen angives eens faavel hos de engelffe Unnalifter, fom i vore Sagaer. 

4 Marianus Scotus, hos Perk, VIL 559. Her figes i Korthed at Harald 

dræbte det angivne Untal Verdslige og Gejftlige i Vork; og dette er urigtigt 

fortlaret fom om han anftillede et Blodbad i Staden, medens Marianus der- 

med aabenbart kun figter til Slaget ved Fulford og Forfølgelfen lige under 

VYorks Mure. 

5) Bromton, hos Twysden, S. 959, 
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Befted om, bvilfe der var Dde førnemfte Mænd, fom det meeft Éom an 

paa at fifre fig 1). Toſtigs tidligere Løfte, at hans Venner og Fil- 

bængere vilde forene fig med Harald, gif nu, da de ikke længere havde 

Murfere og Gadwine at frygte for, i Opfyldelfe, og bans Hær flal der- 

ved bave faaet en betydelig Vilvært, ligefom det vel ogſaa fornemmetig 

føyldtes Toſtigs Parti, at York faa fnart fapitulerede; dog fynes ogſaa 

Lift og Forftillelfe at have været med i Spillet, efter hvad det fiden vite fig. 

Harald og Toſtig toge nu Staden formelig i Beſiddelſe *), og optraadte 

ganffe fom Herrer over Morthumberland. Der tilfagdes et Thing i 
Staden til Den næfte Dags Morgen, pan hvilfet Harald ſkulde udnævne 

nye Befalingsmænd, og uddele Len og Værdigheder. Der blev ligeledes 

forfyndt fuld Fred for alle Indbyggerne i Landftabet, hvis de vilde gjøre 

fælles Sag med Harald og Softig, og ledfage dem paa deres Erobrings- 

tog fydefter 3). Harald overnattede iffe i York, men vendte, fom fæve 

vanligt, om Uftenen tilbage til fine Skibe, ftolt og glad over den lette 

Sejr og fine Vaabens heldige Fremgang. Det var hans Henfigt, nærte 

Morgen tidligt at bryde op med em Deel af Hæren vg at Lægge VBrjen 

over Stanford Bro, for her efter Uftale at modtage Giflerne fra York 

fhire, uagtet dette var en Omvej af mindft et Par norffe Mile *). Forat 

3) Harald Haardraades Saga Gap. LIG, Snorre Gap. 89, Fagrffinna Cap. 203. 

2) Chron. Sax. figer udtrykfeligt, at Harald og Toſtig felv vare inde i VYork. 

Bore GSagaer derimod udtrykke fig, fom om de umiddelbart efter Thinget 

udenfor Byen vendte tilbage til Skibene. Men Chron. Sax., der her ev at 

anfee fom famtidigt, maa have Fortrinnet. 

3) Chron. Saxonicum. 

4) Sagaernes Beretning om Haralds Bevægelfer og det paafølgende Slag fynes 

tildeels at grunde fig paa en urigtig Foreftilling om Stedforholdene, hvilket 

igjen har foraarfaget enkelte Ufvigelfer fra de her viftnot aldeles paalidelige 

engelffe Beretninger, fær den i Chron. Sax., der maa antages at være 

førevet famtidigt med Begivenhederne felv. For at Eunne forftaa, hvorledes 

Operationerne maa have gaaet for fig, er det nødvendigt at vide følgende 

med Henfyn til SJopografien. Elven Oufe (Use), ved hvilfen ort ligger, 

løber her næften lige mod Syd, men brejev omtrent halvtredie Mil fønben- 

for ork, hvor den optager Uaen Derwent, mod Dft, og fader omtrent 1 

Miil endnu længer nede ud i Humberfjorden. Derwent leder ligeledes fra 

Nord mod Syd, og paa det fidfte næften parallelt med Oufe, henved en norfé 

Miil længer mod Øft, indtil den forener fig med den ved Hemingburg. 
Følger man Ouſes Løb fra ork fydefter, fommer man førft til Fulford, 

omtrent '/9 Miil længer nede, paa Oſtſiden; dernæft Miil nedenfor Ful- 

ford, til Ketfleet, lige over for Mundingen af en Bielv, ber Fommer fra 

Beft, og gaar forbi Jadcafter; 1 Mil nedenfor dette Sammenlob ligger 

Miccal (Richeall), hvor Harald lod Flaaden Fafte Unker, ligeledes paa Dit: 

fiden. Den egentlige Stanford Bro er næften lige i Dft for York, dog no: 

get nedenfor den Landsby eller Gaard, der paa Karterne kaldes Stanford 
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Landſkabets FIndbyggere paa deres Side ogſaa føulde have Fillid til 
hans Oprigtighed, efterfov ban 150 af fine Mænd fom Gifler i 

York 1). 

Men imidlertid havde Kong Harald Godwinesſon erfaret Den norjøe 

Konges Ankomſt, og i Haft udruftet 7 Troppekorps, hvormed ban ilede 

nordefter uden at Fienden erfarede det mindfte om hans Nærmelfe. Om 

Søndagen, meden8 Harald Haardraade og Toſtig endnu vare i York, fom 

han til Tada eller Tadeaſter, fydveftenfor Yorf, omtrent halvvejs mel 

bridge, og ligger paa Oſtſiden af Derwent, lige over for Gate:Helmsley. Fra 

York og langs Oufe og fra Stanford Bro langs Derwent til Elvenes Sam: 

menløb ev der omtrent lige langt. Fra York gaar Landevejen lige i Oſt til 

Broen; men naar man fra Riccal vil gaa til denne, uden at Iægge Vejen om 

VYork, maa man, fom det fynes, førft drage lige i Dft over Derwent til Bub— 

with, og derfra paa Oſtſiden af Derment indtil Stanford. Langs VBeftftden fynes 

ingen Bej at gaa. — I Sagaerne nævnes Stanfordbro Éun, hvor det heder at 

Harald lejrede fig der, førend York fapitulerede.  Derimod nævnes den ej 

hvor laget felv beffrives. Dette omtales fom leveret etfteds mellem Ski— 

bene og Staden Porf, og naar ikke de engelffe Unnaler udtrvtfeligt nævnte 

Stanford Bro fom Stedet, hvor Slaget flod, ſtulde man fnareft antage at 

Sagaerne henførte det til et Sted ved Ouſe, mellem Riccal og Yor. Dog 

fige de heller itfe dette ligefrem, og faaledes er det altid muligt, at man 

ogfaa her kan have tænkt fig Stanford Bro fom Glagftedet. UAarfagerne, 

Hvorfor Harald lagde Vejen om Stanford Bro, angives i Chron, Sax., nem— 

lig, at han ſkulde modtage Gufler der. Imidlertid oplyfes det ej, hvorfor 

itte disfe Gifler lige faa vel Funde leveres og modtages ved Horf. Her fan 

man opftille to Formodninger. Enten har Harald ladet Flaaden rytfe ned 

til det Sted, hvor Dufe og Derwent forenes, og hvor den maaſtee laa tryg- 

gere for Overfald fra den højre Side af Ouſe, der vjenfynligt endnu Har 

været i Morferes og Eadwines Beſiddelſe; — og fra dette Sted var Vejen 

over Stanford Bro faavel den Éortefte, fom den fifrefte. Eller ogfaa har 

Harald, da han et Par Dage tidligere opflog fin Lejr ved Broen, opkaftet 

Skandſer ved Bro-Enden, og efterladt en Befætning der, for at have et faft 

Punkt i Nærheden, noget fjernet fra de angliffe Jarlers farlige Naboffab, 

og har derfor beftemt dette Sted til at modtage Giflerne. Den Omftændighed, 

at Harald Godwinesſon Éunde fomme til Fadcafter, Fun en Miils Vej fyd- 
veftenfor York, og derfra til Staden felv, uden at Nordmændene erfore det 

mindfte derom, vifer nofføm at Landet veftenfor Ouſe endnu var fiendtligt, 

medens derimod Stanford laa midt i den undertvungne Deel af Landffabet. 

Ut der gjenfidigt blev frillet Gifter, figes allerførft af Florenta, der udtrykker 

fig faalebes: ,Norregani . . . obsidibus 150 de Eboraca sumtis, ad naves 

repedarunt, relictis in eå de suis 150 obsidibus%.  Gimeon af Durham 

(Twysden S. 199) gjentager dette Ord til andet, Eun at han paa ferfte 

Sted nævner 500 (D), itte 150 (CL) Gifler. Denne Afvigelje maa dog vel 

alene anfees fom en Skriv- eller Læfe-Fejl. Lappenberg har i fin „Geſchichte 

Englands" I. 537 misforftaaet dette Sted fom om Kongen ifølge Florents 

efterlod i York alle de ham ftillede 150 Gifler, ifølge Simeon 150 af de 

500. Men at der her tun ev Tale om en gjenfidig Udverling af Gifler, 

1 
— 
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fem denne Stad og Leeds 2). Her fylfede ban, fom det heder, fin Hær, 
og berfra bar han fandfynligvits holdt Øje med Nordmændenes Beva— 

geffer og plejet bemmelige Underhandlinger med fine Benner i York, thi 

aldrig fanfnart vare Nordmændene borte, og Det var blevet morkt om Uf- 

tenen, førend ban indfandt fig udenfor Byen med bele fin Hær, blev paa 

det beredvilligfte indladt af Borgerne trods det nys fluttede Forlig, og 

befatte ftrar alle Porte og Veje, for at Nordmændene ikke frulde faa 

mindfte Nys herom *). Dette Iytfedes ogfaa fuldtommen. Thi Man— 

dag Morgen, efter tilendebragt Dagverd, lod Kong Harald Haardraade 

blæfe til Opbrud med en langt mindre Styrke, end han vift ellers vilde 

have medbragt, derfom ban havde haft mindfte Unelfe om at hans Fiende 

faa å Yort med en ſterk Hær, færdig til at overfalde bam. Han beftemte 

nemlig, at i hver Svejt eller mindre Afdeling føulde af tre Mænd de to 
følge med, og den tredie blive tilbage, fanledes at i alt en Trediedeel af 

Hæren blev liggende for at pasfe paa Skibene, under Befaling af bans 

Søn Olaf, Ovfnø-Farlerne, og Eyſtein Orre; og de, fom Droge op med 

bam, toge iffe engang Dere8 Brynjer paa, men alene Skjold og Hjelm til 

Forfvarsvaaben 3), da Det var godt Vejr og bedt Solſkin, og de felv 

desuden vare lyſtige og forgløfe, uden at bave mindfte Unelfe om nogen Fare. 

De vare alerede fomne over Stanford Bro, da de I det fjerne faa Støv- 

fyer hvirvle fig i Veiret, og under dem blinfende Efjolde og hvide Bryn- 

jer. - Kongen (od gjøre holdt, og frurgte Foftig, bvad dette funde være 

for en Hær. Toſtig fvarede at Det viftnok faa ligeft ud til at være 

Fiender, men at Det Dog maaffee ogfaa funde være endeel af hans Ven— 

ner og Frænder, Der fom for at tilbyde deres Fjenefte, imod at Kongen 

tog dem I fin Beftyttelfe. Kongen fagde at man føulde oppebie dem for 

at fee, bvad de førte i fit Skjold. Jo mere Hæren nærmede fig, Ddeftv 

talrigere vifte Den fig at være. Det var fom en Jisjftorpe at fee til, 

faaledes blinfede Vaaten ved Baaben. Da fagde Harald: det ev ikke 

at Dølge for, at ber er Ufred for Haanden, og at Kongen felv ev kom— 

men: nu gjelder det at finde paa et godt og fornuftigt Raad. Toſtig 

ligger ej alene i Omftændighedernes Natur, men figes og udtrykkeligt af 

Bromton (Twysden S. 959): ,obsidibus interim utrimque datist. Vel ev 

Bromton en meget yngre Annalift, fom ber kun har udſtrevet og epitomeret 

de ældre, men hans FortolÉning af deres Ord bliver dog altid af megen 

Vegt. 

1) Chron. Sax. 

2) Chron. Sax. nævner Éun at han om Mandagen drog gjennem York, men 

deraf følger ikke at han jo allerede Søndag Aften fan være bleven indladt. 

3) Ut Nordmændene ingen Brynjer medtoge, figes ej alene i Sagaerne, men 
> 

ogfaa hos fremmede Annalifter, fom Marianus GSrotué, og Saxo S. 555. 
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raadede at vende om igjen til Sfibene faa hurtigt fom muligt; her Havde 

man da Valget, om man med den hele Styrfe og fuldftændig bevæbnet 

vilde binde an med Fjenden, eller om man heller vilde gaa ombord i 

Skibene, mod hvilfet det engelfte Rytteri intet funde udrette. Dette Naad 

var meget flogt, og vilde fandfynligviis, om Det var blevet fulgt, have 

gibet Tingene en langt anden Bending, men af falſk Undfeelfe og Frygt 

for, at man funde udlægge Det fom Tegn paa Modløsded, forfaftede Har- 

ald det og foretrak at fende tve raſke Mend ned til Skibene paa de hurtig 

fte Hefte, Der fandtes i Hæren, med den Befaling, at det efterladte Mand— 

ſkab ftrar ffulde bryde op og komme ham til Hjelp. Imidlertid haabede 

Dan at funne beitjeftige Euglænderne, indtil Undfætningen fom. „Som 

I vil Herre”, fagde Toſtig; ,jeg bar ikke frørre Lyft til at flygte end en- 

hver anden, men jeg maatte fige bvad jeg fandt raadeligft”. 

Harald fod nu Fredrik Merfesmand vejfe hans Banner, Landeydan, 

og opftillede fine Mænd i en lang, men ikke tyf, Fylking. Derpaa lod 

ban Flojene bøje fig bagover, indtil de naaede fammen, faa at Hæren 

fom til at Danne en ſtor Ming, med Skjold ved Skjold, faa vel føran 

Det vderfte Geled, ſom foran hvert af De indre. Paa denne Maade føgte 

Harald at dakke fig mod Angreb af Fiendens Rytteri, omtrent faaledes 

fom naar Fodfolfet i vore Dage former Karree. - Han forordnede, at det 

vderfte Geled i Fyllingen ſkulde ftøtte Spydffaftene mod. Jorden og rette 

Oddene mod Rytternes Bryft; de, fom ſtode i næfte Geled føulde deri- 

mod rette Spydoddene mod Heftene. Man ſkulde ftaa faft og tæt fluttet, 

pasfe paa at Ordenen ej blev brudt, holde Bliffet ufravendt rettet mod 

Fienden og tife flytte fig et Stridt frem. Indenfor Kredfen ftillede han 

Bueffytterne; Der forbeholdt han ogſaa fig felv og Toſtig Plads med de— 

reg Folge, bver paa fin Kant. Imidlertid ryffede den engelffe Konge 

nærmere med fin Hær, der beftod baade af Fodfolk og Nyttere, og ſkal 

Dave været Dobbelt faa talvig fom den norffe. Forend Kong Harald 

Sigurdsſon indtog fin Plads, udenfor Kredfen, ved han omkring Fvitin- 

gen for at mønftre fine Krigeres Rakker og fee til, at Ult var i Orden. 

$Han fad paa en fort blefet Helt, iført em blaa Vaadenfjortel. Medens 

ban faaledes ved omfring, bavde han det Udeld at Heften ftyrtede med 

ham, faa at ban felv faldt forover, og ned til Jorden, For at berolige fine 

Omgivelſer, Der ellers funde antage dette for et uheldigt Varfel, fagde 

ban efter et gammelt Ordfprog; „Fald betyder Lyffe paa Farten" 2). 

1) Dette figes udtrykfeligt i Harald Haardraades Saga Gap. 118, og der an: 

føres endog et Vers af Urnor, hvor Kongens altfor fore Forfængelighed 

(ofrausn) gives Skylden for Nederlaget. 

2) Saaledes Harald Haardraades Saga, Hvottinffinna, Hryggjarſtykke, Mor- 
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Harald Godvinesføn, Der havde gjort Holdt for at oppebie de bagerfte 

t fin Hær, faa det ogfaa, og fpurgte nogle Nordmænd, der befandt fig i 

hans Hær, bvo den høje Mand i blan Kjortel og med den fagre Hjelm 

par, fom jujt faldt af Heften. De fagde at det var Kongen felv, „Han 

er en ſtor og drabelig Mand”, fagde Harald, men med hans Lykke 

fader. Det nu til at være forbi”. 

Strar efter fom tyve Ryttere, faa vel felv fom Deres Hefte iførte 

Brynjer, ridende frem fra den engelfte Hær mod Nordmændenes Fylk— 

ing, og en af dem fpurgte om Toſtig Jarl var tilftede. Det ev ikke 

at dølge for, at I funne finde bam ber”, fvarede han felv. Vi bringe", 

fagde den engelffe Stridsmand, „den Hilfen fra din Broder Harald, at 

han tilbyder dDig Grid og Northumberland, ja han ev itfe engang uvillig 

til at indrømme Dig Frediedelen af fit Rige, naar ban ej paa anden Be 

tingelfe fan vinde dit Venftab". , Dette", fvrarede Toſtig, ,er rigtignok et 

andet Filbud end den Forbaaneffe og Ufred, man bød mig ifjor Høft; 

Havde man da budet mig Det famme, vilde mangen En være i Live, fom 

nu er Død, og med den engelffe Konges Bælde ftod det da bedre til. 

Men fæt nu at jeg modtager Dette Filbud, bvad byder da min Broder 

Norges Konge?" Han har”, fvarede den anden ,ladet fig forlyde med, 

hvor ftort Stykke af England han vilde unde Kong Harald Sinudsfon; det 

er 7 4008 Rum, og faa meget mere fom ban er hojere end De flefte andre”. 

vis faa er”, fagde Toſtig, ,da vider fun tilbage og beder Kong Har- 

afd begynde Slaget. Nordmandene flal ikke funne fige, at Toſtig 

Jarl lod Norges Konge i CStiffen og flog fig til Vans Fiender, 

Da ban ſkulde ſtride om Englands Krone; med hinanden ville vi enten dø 

med Wre eller vinde England med Sejr”. Da vendte Mvtterne tilbage 

til Den engelfte Hær. Kong Harald fpurgte Toſtig, bvo bin Ordfører 

var, bris Fale hørtes faa grant. Det var min Broder, Harald God- 

winesſon felv”, fvarede Toſtig. „Det fit vi altfor feent at vide", fagde 

Kongen, ,tbi ban var fommen vore Rakker faa nær, at han ej ſtulde 

Finffinna og Snorre, faa vel fom JFagrffinna, Thjodrek Munk lader der: 

imod Harald udbryde ved Faldet: ,,fjelden varfler et faadant Tegn om 

Gejren", Omtrent det famme Udfagn lægges ham og i Munden i Ågrip 

Gap. 36. Men da de øvrige, paalideligere Sagaer udtrykfeligt anfore hiin 

ovenfor meddeelte Ytring, og Harald derhos maa antages at have befiddet 

alt for megen Klogffab og Aandsnærværelfe til at det er rimeligt, at han 

ffulbe have Funnet glemme fig i den Grad, at han tillod fig et uoverlagt Ud= 

raab, der Eunde fylde hané Omgivelfer med Angftelfe, maa man formode, at de 

ulyÉfefpaaende Ord i den Saga, Thjodrek Munk og Ågrip's Kompilator 

fulgte, have været lagte i Munden paa Harald Godwinesfen, der øgfaa i de 

øvrige Sagaer figer noget faadant, og at Ordene fiden ved en let tænkelig 

Misforftaaelfe ere henførte til Harald Haardraade, 
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have funnet melde vore Mends Fald“. „Viſtnok“, fvarede Toſtig, var Det 

uforfigtigt af en Høvding fom han, at vove fig faa langt frem, og jeg 

ffjønnede meget vel, at det kunde ſkee fom I fige, men jeg frygtede for 

at Sammenligningen mellem bans Færd og min da vilde falde alt for meget 

ud til min Sfade, naar nemlig ban fom for at byde mig Grid og ſtort Herre 

dømme, men jeg blev hans Banemand ved at udpege ham. Dette undlvd 

jeg Derfor, og jeg vil heller lide Døden for min Broders Haand, end 

paa flig Maade volde hans Død". Harald fvarede intet, men bemerfede 

fun til fine Mænd: denne Mand var liden af Vært, men ſtod kjekt 

i fine Stigbojler“ 1). Derpaa gif ban ind i Sfjoldborgen, iDet han fvad: 

Frem vil vi gange Hjelme blinfe, 

i Fylkingen men Brynjen mangler; 

brynjeløfe vort Skrud nu ligger 

under blaa Egge; i Skibene nede. 

„Denne Viſe“, fagde han var efter, ,er flet digtet, og jeg ffal fvæde en 

anden og bedre”: han fvad ogfaa virkelig paa ftaaende Fod enanden i det 

fædvanlige funftigere Verfemaal, hvori han i fit og fine Mænds Navn for- 

fittede, at de ej ffulde frybe i Skjul bag Skjoldet før Vaabenbrag, og 

fagde at ban allerede forlængft havde gjort det Løfte, at bære Hovedet 

højt i Sverdanyet. Thjodolf Skald, der her, fom fædvanligt, var til- 

ftede, fvad et Vers, hvori han fovede ej at ville forlade Kongens haabe— 

fulve Sønner, om endog Kongen felv faldt. Den enefte af Kongens 

nærmefte Omgiveljer, fom ikke ganfte manglede Ruſtning, var Jslændin- 

gen, Brand Gunnfteinsføn: han havde en faafaldet Brynftaft, og tilbød 

Kongen den, men han vilde iffe tage imod den. „Du er en brav Dreng”, 

fagde han, ,men behold fun felv din Brynftaft" *). 

Slaget begyndte med et Ungreb af Harald Godwinesſons Ryttere 3), der 

Dog intet funde udrette mod Nordmandenes tæt fluttede, ved Skjoldene og de 
fremftrafte Spyd dakkede, Rakker. De rede rundt omfring Kredfen, og 

føgte paa alle Kanter at faa den brudt, men overalt mødte de Spydod- 

— — — 

1) Denne Beretning findes fun i vore Sagaer, Harald Haardraades Gaga 

Gap. 118, Snorre Gap. 94, Fagrffinna Gap. 206. 

2) tjosvetningafaga Gap. 31. En Brynftaff maa have været en „Stakk“ eller 

et Slags Skjørt af Brynjevæv (d.e. fmaa Jernringe, indbyrdes fammen- 

føjede), fom ej bedekkede Urme og Skuldre, men Fun bandtes om Livet, og 

fang ned om Hofterne. 

3) Det er merkeligt not, at alle vore Sagaer ere enige i at nævne Mytteriet 

fom den fornemfte Deel af Harald Godwinesjøns Hær, uagtet Bromton 

(Twysden S. 945) udtrykfeligt figer at det ej var Unglernes Skik at Fæmpe 

til Heft. Men det er tydeligt nok, at Mytteriet netop udgjordes af de faakaldte, 

fornemmelig danſke, Shingmænd eller Lejetropper, hvorom der forhen er talt. 
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Dene og bilfedes med en Pileregn af de indenfor Kredfen opſtillede Bue— 

ſkytter. FIilfidjt opgave de Forføget, og vede tilbage. Havde Nordmæn- 

Dene nu fremdeles holdt den famme Stilling fom bidtil, vilde Angrebet 

neppe være blevet fornyet; Forfterkningen fra Stibene vilde have fundet 

Hæren ufvættet, og man funde da have gaaet angrebsviis tilberks. Men 

i den overifede Fro, at Fienden allerede var flagen, opløfte ordmæn- 

Dene — Dog neppe med Haralds gode Vilje — deres Nakker for at 

forfølge De Flygtende. Ved Synet deraf fit Englænderne nyt Mod, famlede 

fig igjen, fatte allevegne fra ind paa de fremftormende Nordmænd, og 

trængte ind gjennem deres aabnede Geleder. Derved opftod et blodigt 

Haandgemæng, og Folfemonen gjorde fig fnart gjeldende, faa at Nordmæn-, 

dene begyndte at falde i Mængdeviis. Da Kong Harald faa Dette, ilede 

ban felv til, hvor Kampen vafede beftigft, ftyrtede fig, greben af den vil 

dDefte Stridslyft, fom Berferferne forbum, ind i Slagtumlen, huggende til 

begge Sider, faa at hverfen Hjelm eller Brynje funde holde Stand, og 

vadede, fom Stuf Sfald figer, gjennem Fiendens Nætfer, fom om han 

vadede gjennem Bind. Ingen Fiende vovede fænger at blive ſtagende 

pvor han føevnede frem, og alt veg for bam. Allerede truede Flugten med 

at blive almindelig over den hele engelffe Hær, og Sejren fyntes Nord— 

mændene vis, Da Harald blev truffen af em Pil i Struben, faa at Blv- 

det ſtrommede ud af Munden paa han, og han ftyrtede Dad til Jorden. 

De flefte af den Sfare, der havde fulgt ham, faldt omkring hans Liiq, 

blandt Dem den brave Brand; De vvrige trak fig atter tilbage under Mere 

ferne. Men endnu var Kampen iffe paa langt nær endt. Mordmændene 

fortfatte Den med ftørfte Heftighed, idet De opeggede binanden indbyrdes. 

Da Toſtig blev var, at Kongen var falden, ilede han felv did Hen, hvor 

fan faa Landeydan fnejfe, frilede fig under Kongebanneret, og vp- 

muntrede Krigerne til Kamp. Paa begge Sider var man Dog fag ude 

mattet, at Der af fig felv opftod en Standsning i Kampen, fom varede 

temmelig (ænge. Dette Pufterum benyttede Harald Godwinesſon til at 

tyde Toſtig Grid, faa vel fom alle de Nordmænd, Der endnu Vare I Live. 

Men uagtet De erfjendte deres fortvivlede Stilling — et Vers, fom Thjo— 

dolf juft da fvad, vidner nokſom berom — vilde de Dog intet høre om 

Overgivelfe, og fagde, at for ſkulde de falde Den ene over Den anden, end 

de ffulde modtage Grid af engelfte Mænd. Derpaa iftemte de Har— 

ffrig, og begyndte Kampen paany under Anforfel af Toſtig, der fired fom 

en Mand, og fulgte Banneret fremad, men overmandedes og faldt med megen 

Berømmelfe. I Dette Ojeblik, men for filde, anfom endelig den længe væntede 

Undfætning fra Skibene, anført af Eyſtein Orre, fom ſtrar qreb Landeydan 

og begyndte Kampen for tredie Gang, uagtet han og bané Mænd havde 

ftyndt fig fra Skibene i faadan en Fart, at de formedelſt Frætbed næ- 
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ſten vare utampdygtige, ifær Da de iffe, fom Den førfte Ufdeling af Hæren, 

pare uden Brynjer, men Derimod havde marſcheret i fuld Ruftning. Deres Hivd- 

fighed og Begjærlighed efter at bevne Kongens og faa mange brave Stald- 

brødres Fald, [od dem Doug glemme al Mødighed: de fatte faa voldfomt 

ind paa Gnglænderne, at en Mængde af disfe faldt, og De ovrige vare 

nær ved at fage Flugten. Denne fidfte bidfige Kamp kaldte man fiden 

efter Gyftein Orre, ſom Da anførte Nordmændene, Orre-Riden. Men 

i Deres Fver glemte De endDog at forfvare fig med Skjoldene; dere Trat— 

Hed af den lange og forbaftede Marſch undlod ikke i Lænqvden at blive føle- 

fig, faa at de iffe engang orfede at bære de tunge Ringbrynjer, men fa- 

ftede Dem af.  GEnglændernes Sverd og Spyd anrettede Derfor ftor Ode— 

fæggelfe iblandt dem, ja mange af dem fulle endog være omfomne af Myø- 

Dighed, uden at være rammede af noget fiendtligt Vaaben. Da faldt 

omfider Eyſtein Orre med Størftedelen af fin Sfare, og næften alle de 

norffe Høvdinger. Kampen havde nu, med bine tvende Mellemrum, varet 

fige fra Formiddagen indtil. ud paa Eftermiddagen 1). De tilbageblev- 

ne Mordmænd flygtede, heftigt forfulgte af Englænderne, fom nedlagde 

mange af Dem paa Flugten, og Dreve endDeel ud i Derwent, hvor de 

drufnede. Dog bave De engelffe Annaler opbevaret Mindet om en tape 

per Nordmand — bans Navn angives ej — Der, fom Det fynes, endnu 

før Den egentlige Orre-NRid begyndte, eller i alle Fad før Eyſteins 

Fald, ene forfvarede Broen mod den fremrykkende engelffe Hær, 

og faafedes en Stund holdt den op; de engelffe Pile og Kaftefpyd for- 

maaede intet mod hans gode NRingbrynje, og enhver, Der vovede fig nære 

mere, faldt for bans fterfe Arm; af Beundring for hans Fapperhed og 

Styrke: tilbød man ham Grid, men han lo bhaanligt dertil, fortfatte 

fit beltemodige Forfvar, figetil KL. 3 om Eftermiddagen, vg fældte i Ult 
40 Fiender, indtil Det lykkedes en Englænder ubemerfet at kom— 

me å en Baad, ro under Broen, og nedenfra at gjennembore ham 

under Ringbrynjen >). Efter Høvdingernes Fald var Loſenet for De 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 119, 119, Snorre Gap. 93—98, Fagrffinna 

Gap. 205—209, Mortinffinna fol. 19. a b. Ogſaa i Chron. Sax. ftaar 

der, at man fæmpede længe om Dagen og meget heftigt. 

Denne Begivenhed fortælles allevførft af VBiljam af Malmsbury (I. 228), 

fom dog itfe lader ham dræbes paa den oven angivne Maade, men ved et 

af en af Kongens Cedfagere heldigt Faftet Spyd. Den næfte Forfatter, der 

fortæller berom, er Henrif af Huntingdon (Mon. hist. Br. I. 762) faaledes 

fom ovenfor. Han beffriver Kampen, neppe rigtigt, fom om Kongen og Joftig 

førft faldt efter at Nordmændene havde trukfet fig tilbage over Derwent. 

Endelig er Beretningen optagen i den ellers gode Koder C af Chron. Sax., 

men med en Haand og i et Sprog fra det 19te Uarhundrede, maaffee endog 

yngre. 

2 
— 
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overvundne Nordmand alene at frelfe fig fom man bedſt funde, og 
de avdfpredte fig til alle Kanter, idet hver før fig, benvttende fig af den 

indtrædende Skumring, frareft muligt føgte at fomme til Stibene. Der 

fortælles navnlig om Styrfaar Stallare, en flint og Dygtig Mand, at han 

havde faaet fat paa en Hejft, og ved affted til Stibene, med Sverd i 

Haand, men uden anden Beflædning end fin Skjorte og Hjelm, da ban 

under Kampens Hede havde afført fig De pvrige Kladningsſtykker. I den 

folde September-Aften, bvis Kjøligbed end mere forsgedes ved em beftig 

Bind fom begyndte at blæfe, følte hun fig gjennemiisnet, og Va ban tilfæl- 

Digviis mødte en Kjøre-Bonde, der var iført en fiid og vel fodret Skind-Kofte, 

fpurgte ban ham om ban vilde fælge den. „Nej ikke til dig“, fagde Bon- 
Den, ,Da jeg fjender Dig paa dit Maal, at du er en Nordmand". „Om 

nu faa ev”, fagde Styrfaar, ,bvad vil du da?" „Jeg vil dDræbe dig”, 

fvarede Bonden, , men ubeldigviis har jeg intet Baaben hos mig, fom 

duer”. Maar du altfaa iffe fan dræbe mig, Bonde", fagde Styrkaar, 
tal jeg frifte paa om jeg fan dræbe dig”. Med disfe Od hug ban 

Hovedet af ham, tog Stindfoften, iførte fig Den, ſteeg til Heft og fortfatte 

fin Vej ned til Stidene 1). 
Harald Godwinesſon havde vundet en fuldftændig Sejr. Storſtede— 

fen af Mordmændenes Hær, deres Konge og ypperfte Mænd, hans egen 

Medbejler Toſtig, vare faldne.  Endnu et Par Generationer fenere be- 

tegnedes Valpladfen ved Dynger af de Fadnes ubegravede Been?*). Men 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 119, Snorre Gap. 98, Fagrffinna Cap. 208. 

3) Dette figes af Ordrif (S. 500), der førev omkring 1130. Nu er der vel 

neppe Spor tilbage, der Funde betegne Valpladfen. Denne fynes retteft at 

maatte være at føge paa Beftfiden af Derwent. FJmidlertid ere Kilde-Efter— 

retningernes Udfagn derom tvivlfomme. Hvad vore egne Sagaer angaar, da 

er det allerede viift, at disfe iffe nævne Slaget felv i Forbindetfe med Stan- 

ford Bro, men omtale det faaledes, at hvis man ej havde de engelføe Be— 

retninger, føulde man flutte at det holdtes etfteds mellem Miccal og Vort, 

altfaa omtrent paa det Sted, hvor det førfte Slag ftod. Mien da de engelffe, 

tilbeels famtidige Unnaler, ere enige om at nævne Stanford Bro fom Stedet, 

i hvis Nærhed Harald faldt, og man ej Éan tvivle om Nigtigheden af denne 

Ungivelfe, maa man antage at vore Sagaffrivere, forudfættende Retningen 

af Haralds fidfte Marfd fra Skibene bekjendt, have undladt nærmere at be 

tegne ben. Stanford Bro bliver altfaa det vette Sted, efter hvilket Slaget 

bærer Navn, og det er fun om Valpladfen felv, Hvorom de engelffe Anna: 

tifteré UdtryÉ giver Anledning til Jvivl. Den Koder af Chron. Sax., der 

fortæller nejagtigft derom, nemlig Koder C, udtrykker fig faaledes: , Harald, 

Unglerneé Konge, fom om Søndagen med bele fin Hær til adcafter, og 

fyltede der fine Starer; om Mandagen drog han ud gjennem VYork. Kong 

Harald af Norge og Joftig Jarl og deres Hær vare bdragne fra Skibene 

- biinfideg (begeondan) Wort til Stanford, fordi det var lovet dem for vift, 

at man ber vilde bringe dem Gifler af hele Shiret, Da fom Harald Eng— 
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Gejren var Dyrefjøbt, thi ogſaa af Englænderne vare en Mængde faldne 

og deres Stridskrafter tare fværkede, netop I Det Øjeblif da Det gjaldt at 

unde opbyde faa tor en Styrfe fom muligt for at modftaa den nordman- 

Iænderneg Konge uforvarende imod dem bhiinfides (begeondan) Broen; der 

fom de i Kamp med binanden, og fegtede meget haardt [ange om Dagens 

og ber blev Harald Norges Konge og Toſtig dræbte og urimelig mange FolÉ 

med dem, faa vel af Nordmænd fom Engelffe, og de Nordmænd, der vare 

tilbage, flygtede for de Engelffe, men de Engelſtke floge dem, bidfigt forføl- 

gende dem indtil de fom til deres Skibe; nogle druknede, nogle opbrændtes 

og fom paa forffjellige Maader af Dage faa at der blev faa tilbage, og 

Gnglænderne beholdt Valpladfen". Herpaa følger Hiftorien om den tapre 

Nordmand fom forfvarede Broen, Da det her anvendte Udtryk „hiinſides“ 

(hegeondan) paa førfte Sted øjenfynligt betyder „oſtenfor“, ffulde man og- 

faa flutte, at bet paa det andet Sted betyder det famme, at Kampen faaler 

des ſtod øftenfor Broen, og at Englænderne forfulgte Nordmændene langs 

Derwent og over denne lige til Skibene, famt at de endog opbrændte flere 

af disſe. Og den Bro, fom den tapre Nordmand forfvarede, unde faaledeg 

ej være Stanford Bro, men maatte enten være en Bro længer nede over 

Derwent (ved Bubwith), eller maaffee endog Landgangsbroen fra Skibene. 

Men det ev vel at merke, at Notitferne i denne Koder efter 1056 ere til: 

førevne med forffjellige Hænder, og at i det mindfte Beretningen om den 

tapre Nordmand ev føreven med en Haand og i et Sprog fra 12te eller 13de 

Aarhundrede: det er faaledes uvift, om den bele Beretning er famtidig. 

Koder D derimod, hvis Notitfer maa antages for famtidige, har fun: „Da 

fom Harald vor Konge uforvarende over Nordmændene, og traf dem hiin— 

fides York ved Stanford Bro med en ſtor engelff Hær, og der blev da paa 

den Dag faare haardeligen fegtet paa begge Sider; der blev Harald og 

Toſtig dræbt, og de tiloversblevne Nordmænd flygtede“. Herpaa ftemmer 

den med Cj men udelader Beretningen om den tapre Nordmand. Sammen— 

ligner man begge Læfemaader, fynes det næften fom om Nedffriveren af C 

bar tjendt Texten i D, men har villet forøge den ved Jilfætninger, og der: 

ved er Éommen til at forvirre Udtryffene, navnlig hint begeondan, fom 

han urigtigt har anbragt tvende Gange. Og derfor behøver man vel heller 

itfe at lægge fynderlig Begt derpaa. Nu figer derimod Villjam af Malms- 

bury, at den Bro, hitn tapre Nordmand forfvarede, var Stanford Bro; da 

nu Harald Godwinesføn Fom fra York, og Nordmændene mødte ham, maa 

Hovedfampen følgelig have ftaaet veftenfor Broen. Man unde tænke fig 

Muligheden af at Harald Haardraade førft havde forføgt at forfvare Broen, 

og at Hovedkampen førft ſtod efter at Englænderne havde forcevet denne: 

dette fynes ogfaa Biljam af Malmsbury og Henrik Huntingdon at have an: 

taget, men det maa dog fortaftes, vdeels fordi det firider mod vore Sagaers 

omftændelige, og viftnok authentiffe Beretning om Kongens Dispofitioner før 

Slaget, deels fordi det nemmefte for Harald havde været at affafte Broen, 

hvis det var hans Henfigt at forfvare fig bag Elven, Det ev tydeligt, at 

han ev Fommet over denne, og har mødt Englænderne paa den aabne Lan- 

devej, hvor han i Haft maatte Lade Hæren formere Karree for at værge fig 

mod Overmagten. Men derimod ev det ikke ufandfynligt, at den fidfte Akt 

af Striden, eller den faakaldte Orra-Nid, har ſtaaet øftenfor Elven, efter at 

Mund. Det norfte Folts Hiforie. J. I. 22 
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nifte Hertug længe væntede Angre '). - Heller ikke varede Sejrsgla— 

den fænge. Forend Harald endnu havde forladt York, vg fun fan Dage 

efter Slaget ved Stanford Bro, fom et Jilbud fra Haſtings, vg meldte, 

at Hertug Viljam paa Michelsmesſedagen 29 Septbr.) var landet der 

i Nærbeden med 60000 vel udruftede og frigsvante Mænd. Harald maatte 

derfor ojeblikkelig ile fydefter med Thingmannalidet og De Tropper fom ej 

nødvendigvis behobedes til Northumberlands Forfvar. - Han funde ikke 

fænger tænfe paa at angribe Levningerne af Den norfte Hær ombord paa 

Gtibene eller hindre Den fra at fomme bort.  Fvertimod maatte Vet 

være ønffeligt for bam, at faa den affted fan fnart fom muligt, for at 

den ikke fiden ſkulde flutte fig til hans Fender. — Derfor gav ban Olaf, 

Haralds Søn, der nu tilligemed Orfnø- Jarlerne og VBiffoppen førte 

Overbefalingen, Filladelfe til at drage ubindret bort, imod at De cdeligen 

fovede ham, berefter at vilde holde Fred og Venſtab med Anglerne. Men 

af alle de Skibe, Harald bavde ført til England, var det fun 24, fom 

Olaf forte hjem. De øvrige vare enten tilintetgjorte eller maatte blive 

tilbage af Mangel paa Mandffab, og bave fandfuniigviis fommet Harald 

Godwinesføn godt tilpas ved bans So-Udruſtning 2). Kong Harald 

Haardraades Skatte, bvilfe han ber efter Sadvane bavde ført med fig, 

og fom udgjorde en faa ſtor Masſe Gud, at neppe 12 Mænd funde bære 

den, ffulle ogfan være faldne i Haralds Hænder, men fun for, faa Uger 

fenere, at ſmykke Villjam Erobrerens Statfammer 3). Ogſaa Kong Har- 

ald Haardraades Lig fom i Gnglændernes VBefiddelfe, fan at Olaf ej 

fif det med, fandfynligviis fordi det ved hans Bortrejfe enda ikke var 

fundet blandt den ftore Mængde af faldne*). Med Dlaf fulgte Toſtigs 

Broen var forceret. At Englænderne ftrar forfulgte Nordmændene til SÅ: 

bene, er ikke rimeligt, og ftrider mod Saqaernes, om end ikke udtrytkfelige 

udfagn. Naar det heder at flere af Nordmændene bleve opbrændte, Fan dette 

lige faa vel figte til at enfelte indebrændtes i de Hufe, hvortil de om Natten 

havde føgt Iilflugt. En Kamp ved og om Skibene vilde Sagaerne vift iffe 

have forbiqaaet, og de Stalde, der forherligede Olaf Kyrres Bedrifter, vilde 

have befunget den, 

At mange Englændere faldt, figes blandt andet udtrykfeligt af Ordrik, I. c. 

Ut Olaf medbragte 24 Skibe, figes i Koder D af Chron. Sax. GFlorenté af 
Worcefter nævner 20 Stibe. Schol. 84 til Mag. Adam IL. 51 figer at alle 

Haralds 300 Skibe bleve tilbage.  Morfinffinna, faa vel fom Fagrffinna 

1 
— 

åå 
— 

Gap. 209, taler ikke om nogen Overeenskomſt mellem Harald Godwineéfen 

og Olaf angaaende Bortrejfenz der figes kun at Olaf, der ej havde forladt | 

Gtibene, drog bort med de tiloversblevne Folk. Hiint myere Fillæg i Chron. N 

Sax. Koder C Ealder Olaf urigtigt ,Hetmundus"'; hvorledes den Fommer db 

dertil, fan nu cj paavifes. 

3) Sdol, 84 til Mag. Udam III. 51. 

9) Det vil nedenfor fres, at Skule Joftigsføn bentede det Uaret efter. HE 

= fi 
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to unge Sømer, Skule og Ketil Krof, hvilte han tog fig af fom fine 

egne Frænder; Toſtigs Huſtru Iudith var bleven tilbage å Flandern, og 

egtede fiden Hertug Welf af Baiern '). Olaf fejlede førft nedad Ouſe 

og Humberen til Navensere paa Holdernefå, og derfra nord til Orkno, 

hvor ban fif den Gfterretning at hans Halvfyfter Maria var pludfelig død 

famme Dag og Fime, fom bendes Fader var falden. Vintren tilbragte 

Olaf paa Orknoerne *)- 

Imidlertid afgjordes Englands Skjebne i Syden. Kun efter 

ſtore Anſtrengelſer var det lykkets Hertug Villjam at ſamle den ſtore 

Hær, og foranſtalte den Landgang paa den engelſke Kyſt, bvorom 

der nys er talt. Ikke for end i Auguſt var den hele Udruſtning 

færdig i St. Valery ved Mundingen af Somme, men Modvind hin— 

Drede I fire Uger Flaadens Afſejling; De forfamfede Krigere begyndte at 

blive utaalmodige og Deres Underholdning blev vanftelig, Da Vinden ende 

fig om Aftenen før Den 27 September blev gunſtig, og den belte Flaade 

fettede Anfer Den følgende Morgen. Uden noget Uheld fandede den, to Dage 

efter, i Susfer, deels ved Haftings, deels ved Det ikke fuldt en norſk Miil 

derfra liggende Pevensey: ber var Det, hvor Villjam felv fteg i Land. Da 

ban figefom Olaf den bellige ved fin Landjftigning i Morge fnublede, hil— 

fedes ban af en af de omftaaende Krigere omtrent med famme opmuntrede Ovd 

fom dem Hvormed Olaf bilfedes af Rane: „nu holder du juft England falt" 3). 

Harafd Godwinesſon havde draget alle de Tropper, han i Haft funde famle, mod 

Norden, for at møde Nordmændene; den fydlige Kvit var fanledes for- 

fvarsfes, og Nordmannernes  Landgang foregif uden mindjfte Hinder *). 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 123, Snorre Gap. 103, Fagrffinna Cay. 

209. Arenpeck de Guelfis, Leibnig Ser, rer. Brunsv. III, 661. Judith døde 4de 

Marts 1094, fe Bernolds Chron. hos Per VIL 5. Hvor vidt Skule og 

Ketil Krok vare Judiths Sønner, er vanffeligt at fige. Toſtig var allerede 

gift med hende i 1051, og maaféee før; og da Skule faldes Kongsfoftre, er 

det tydeligt at han maa have været meget ung da han fom fra England. 

For Alderens Skyld funde han faaledes godt være Judiths Søn. Og i faa 

Fald vare hans Efterfommere i Norge nær beflægtede med det melfiffe Fyr- 

ftehuus i Tydſkland. 

?) Harald Haardraades Saga Gap. 123, Snorre Gap. 108. J Sagaerne 

heder det, at det var et almindeligt Sagn, at Harald og Maria havde eet Liv. 

3) Om Gnfelthederne ved Overfarten, fe ifær Billjam af Poitiers 99 Roman de 

Nou, jvfr. Lappenbergs GefdHidte Englands S. 514—546. 

4) tandftigningen maa, fom det i Hearnes Udgave af Billjam af Malmsbury er 

vilft i en Note til IL Gap. 249 (GS. 412) have fundet Sted paa forffjellige 

Punkter af Kyſten mellem Berhill og Windjelfea.  Haftings kaldes i Chron. 

Sax. llåstingas, Måstingaceaster, HMistingaport; bette fidfte er i alle vore 
Sagaer fordrejet til Melsingjaport, — Saa vel Harald Haardraades Saga 

Gap. 120 fom Snorre Gap. 99 har en Fortælling om, hvorledes Villjam, 
22 * 
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Villjam førftandfede fig ved Haftings, og Holdt fig ſtille her i em fjorten 

Dages Tid, medeng hans Krigere, berjede Omegnen, ſtjont, fom det bee 

der, mod hans udtryffelige Befaling. Imidlertid var Harald Godwinesføn 

fømmen til £ondon, og havde fadet udgaa almindeligt Opbud, ifolge 

bvilfet en heel Deel Krigere famlede fig til hans Banner, ffjønt ikke faa 

mange, fom han havde gjort Reqning Paa, deels fordi Fiden var fnap, 

deels ogſaa fordi den Eed, han havde fvorer Villjam, hos Mange vakte 

Betænteligbeder om Netmæskigheden af bans Sag. Saaledes holdt hans 

Svogere Morfere og Gadwine fig tilbage; hans egen Syſter, Enkedron— 

ningen Eadgidhe, misbilligede Kampen, og bans Broder Gyrdh, ver for 

øvrigt tappert ftod ham bi, vøbede ligeledes fin MEngſtelſe. Villjam lod 

Harald foreflaa en fredelig Overeensfomit, dDer paa Det nærmefte fvarede til deres 

forrige Aftale, nemlig at Harald ffulde afftaa ham Kongetitlen og Herredøme 

met over England imod at ban felv fom Villjams Vafoll ſkulde faa Nort— 

bumberland og Gyrdh Godwines forrige Befiddelfer i Weſtſex og Susfer; 

men Harald bortvifte med Brede dette Forſlag, faa vel fom de øvrige, Ville 

jam derefter gjorde bam, nemlig at fade en Fvefamp mellem dem begge 

afgjøre, hvo der ffulde være Englands Konge, eller at lade Pave Ulere 

ander dømme mellem Dem, eller endelig at lade Sagen fomme an paa 

begge Folks egen Kjendelfe, efter engelff eller nordmannift Net. Jilſomt 

ryffede Harald imod Nordmannerne, ifær fremffyndet ved Ejterretningerne 

om de Ødelæggelfer, De anftillede, idet ban deels pnffede at bindre Disfe, 

deels haabede at funne fomme uforvarende over Villjam, naar en for 

Deel af dennes Hær havde adfpredt fig paa Strejftog. Han fendte der- 

hos en Flaade af 700 Sfibe — De flefte Have dog viftnof fun været meget 

fmaa — til Havnene ved Kanalen, for at afffære Villjam Filbagetoget. 

Da han om UAftenen den 13de Oftober anfom til Højderne ovenfor Ha- 

ſtings '), var virkelig cn betydelig Deel af Nordmannerne$ Hær ude paa 

den Dag da han red ned til fine Stibe for at tiltvæde Joget, medte fin 

Huftru, der føgte at faa ham fra denne Beftemmetfe, men at han i Brede 

ftødte til hende med fin Hal, faa at Sporen gikt ind i Bryftet paa hende og 

dræbte hende. Dette er aabenbart det famme Gagn, fom meddeles i Chro- 

nicon Turonense (Bouquet XI. S. 348), men paa en iffe fuldt faa urime— 

lig Maade og i en anden Forbindelfe, nemlig at da Villjam friede til Ma- 

thilde af Flandern, Balduins Datter, og Balduin felv ivrigt talte hans Sag, 

fvarede hun haardnakfet, at hun ingen VBaftard vilde have til Mand, indtil 

Billjam felv red imod hende, da hun vendte tilbage fra Kirfen, og mishand— 

lede hende faaledes med Næver, Hale og Sporer, at hun maatte bringes til 

Saængsz men da fagde hun ogfaa, at hun ingen anden Mand vilde have, 

end Villjam. 

Ordrif nævner oftere ,,Senlac'" fom det gamle Navn paa Stedet, hvor Sla- 

get holdtes. Navnet er noget befynderligt, da det i fin Form mere ftemmer 

meb fydfranføe, end med engelføe Navne. Dog Funde man vel tænke fig det 

- 
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et Plyndringstog. Men han funde itte begynde Slaget om Natten, og imide 

fertid fit Villjam Underretning om hans Ankomſt, og vandt faaledes fulde 

fommen Tid til at berede fig paa den foreftanende Kamp. Harald Gvd- 

winesføn, hvis Hær, i Sammenligning med Biljams, ſtod lige faa langt 

tilbage for denne i Folfeantal og Nytter, fom Harald Haardraades ved 

Stanford Bro havde ftanet tilbage for hans, ifær da Thingmannalidet 

erffærede at Det ej torde eller vilde binde an mod Nordmannerne '), inde 

rettede nu ogfaa fit Forfvar omtrent paa famme Maade fom biin, idet 

han med tæt fammenfluttet, fileformig Slagorden og omgiven af en Skjold— 

borg, paa en Hojde oppebiede Nordmannernes Angreb. - Hans Brovder 

Gyrdh vad ham, i Betragtning af hans Ed, om iffe at deeltage i Stri- 

Den, og tilbod fig at anfore Hæren i hans Sted; men Harald fvarede at 

han ej plejede at ftiffe fig bort i Nøfer, naar andre ftrede, og at Villjam 

ej ffulde erfare at han ej torde fee ham under Øjnene. Derpaa fod ban 

fit Sanner rejfe.  Villjam, fom ved religjøfe Ceremonier og opmuntrende 

Taler havde fat Mod i fin Hær, gav nu Tegn til Ungreb. Hans Ho- 

vedbanner var en indviet Korsfane, fom var fendt ham fra den med Ven 

engelfte, frifindede Gejftligbed og med Kong Harald felv misfornsjede 

Pave Aferander 2); til dette Banner, eller efter en anden Beretning, til 

fin egen Hals havde Villjam ladet de felvfamme Relifvier beræfte 3), paa 

fammenfat af ,,sin* (vedholdende) og ,lået (Leg). Den paa dette Sted bedfte 

Koder af Chron, Sax. figer fun ,åt pære håran apuldran* >. e. „ved den 

af YElde graanede (hoary) Abild“. Imidlertid findes der paa Grændfen af 

GSusfer og Kent en Flekke, der Faldtes Apulder, fenere Appledore, men 

hvor vidt den har fi: Navn af hiin Avild, er uvift. 

Det er VBilljam af Poitiers (Dudjéne S. 201) fom omtaler dette. Hans 

Drd ere: „hans beflægtede Cand — Danernes — havde fendt ham talrige 

Hjelpetvopper, men da de ej vovede at binde an med Villjam paa Sletten, 

ta de frygtede ham mere end Nordmændenes Konge, toge de Stade paa et 

højere Sted, nær ved den SÉov, hvorigjennem de vare Fomne; og da Rytter— 

hjelpen faaledes udeblev, frillede Hæren, der nu ganføe beftod af Fodfolk, fig 

fammen i en tæt Klynge“. Ut disfe faafaldte danffe Hjelpetropper netop 

var bhilnt af Mytteri beftaaende Jhingmannalid, fom havde fæmpet mod 

Nordmændene ved Stanford Bro, er aabenbart af hine Dvd; Gappenberg 

fejler viftnof, naar han i fin Geſchichte Englands S. 549 antager dem for 

en Undjætning, fendt af Kong Sven Ulfsføn. 

2) Uterander, Erkebiſkop Avdalberts Ven, og den engelffe Gejftligheds Uven, 

- unde ej andet end tage Billjams Parti, hvortil Han og opmuntredes af den 
allerede da indflydelfesrige Hildebrand (fiden Gregor VIN; men egentlig fom 
han derved i et venffabeligt Forhold til Harald Haardraade, fom kunde have 

ledet til befynderlige Forviflinger, hvis denne ej ſtrax efter var falden. 

3) Det var St. Uudomars (0: St. Omers) eller, fom Navnet i vore Sagaer 

ſtkrives, Otmars, Relikvier.  Sagaerne lade Villjam befæfte det til Banneret, 

de nordmanniffe Forfattere til fin egen Hals. 

2 
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Dbvilfe Harald havde aflagt den ED, fom ban nu vilde bryde. Da Har 

ald faa Nordmannernes ſtore Skarer udvikle fig over Sletten, ſkal han 

have følt nogen Wngqjtelfe, iſer Da ban, fluffet ved et Brev fra Balduin af 

Flandern, iffe havde gjort Regning paa et faa fort Antal Fiender.  Imide 

fertid tabte han dog iffe Fatningen, lige faa fidt fom hans Mænd; paa— 

faldende Gud og Det hellige Kors væntede De roligt paa De alt nærmere 

og nærmere fremryffende Nordmanners Rælfer. J Spidfen for Visfe 

red Meneftrellen eller Staden Taillefer, ver, idet han fegede med tre 

Spyd og Haandfverd paa den famme funftige Maade, fom forben Olaf 

Tryggvesſon, fang med hoj og far Stemme Kvadet om Noland, til fine 

Staldbrødre8 Opmuntring, og endelig, Da ban var fommen Ven engelffe 

Stjoldborg nær nok, flyngede førft et Spyd, fiden et Sverd, med faadan 

Kraft og Sifferbed mod Fienden, at hvert af Dem fældte fin Mand; derefter 

ftyrtede ban fig paa fin vpperligt tilvedne Heft ind i Englændernes tatte— 

fte Rætffer, og fjøbte fig med fin Død den YWre at have flaaet Vet 

førfte Slag. Hermed var Striden begyndt 1). Anglerne forfvarede fig 

med en. faadan Fapperbed, at det I Ferfningen faa meget farligt ud for 

Nordmannerne; under Villjam felv bleve tre Hefte Deæbte, og man troede 

bam allerede falden, da ban, frelft at Grev Euſtath af Boulogne, atter 

fremftod, famlede fine Skarer til nyt Angre, og, Da Anglernes Skjold— 

borg iffe ved Magt funde brydes, gav VBefaling til en forftilt Flugt, 

hvorved Anglerne Lode fig loffe ud af fin faſte Stilling, og nu fra alle Sie 

der bleve anfaldne af De nordmanniffe Ryttere.  Villjam opføgte Harz 

atd, for perfonligt at fæmpe med ban, men traf bam ej; derimod Vare 

tyve Nordmanner, der havde forenet fig om at erobre Det engelffe Banner, 

befdigere; De naaede frem til Banneret, hvor Harald ſtod med fine Brødre 

Gvrdh og Leofivine. Her opftod nu en fortvivlet Kamp. Kongen, hans 

Brødre og Deres Følge forfvarede fig med Heltemod, men omfider maatte 

de buffe under, og Da Det anglifte Kongevanner faldt i Srjeberrernes 

Hænder, var ogfan Englands Kongedamme - blevet et Bytte for Ragnvald 

Morejarls lyffelige Aftling?). Thi vel fronedes Eadgar Udbeling I 
i London til Konge, og Staden felv gjorde Miner til at forfvare fig, men 

Da Villjam nærmede fig med fin fejerige Hær, tabte Dens Forfvarere 

1) Taillefer omtales af Henrik af Huntingdon, af Gaimar (v. 5273 flg.), I 

Roman de Rou (v. 13149 flg.) og i Carmen de bello hastingensi; I bette 

fidfte Ealdes han ,,Incisor ferri* d. e. „Taille-ſer“, dog er det et Spørgs- 

maal, om benne Overfættelfe er rigtig, og om ikke Navnet oprindelig er en 

Fordrejelfe af Ppolleifr, Porleifr, der nu oftere udtales Jalleiv, fe Unn. for 

nordiff Oldkyndighed og Hiftorie 1851, S. 120. 

2) Xngaaende de nærmere Omftændigheder ved Slaget, fr Lappenberg Gefdidte 

Englands I. S, 549—556. 

— 
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Modet, De aabnede hann Staden Porte og tilfvore ham Troſkabsed, imod 

at ban tilſikrede Folfet Dets gamle Love og Nettigbeder; Eadgar maatte 

frafige fig Fronen, og førfte Juledag 1066 fronedes Villjam af Criebi- 

ftop Ealdred fra Yort i Weſtminſter Kirfe fom Englands Konge.  Havde 

ban end, fom vi i det Folgende ville fee, endnu mangen Kamp og Fare 

at beftaa, førend England fuldfommen blev undertbunget, faa havde dog 

ni hans Herredømme og nye VBærdighed faaet en faft Grundvold at hvile 

paa, og Det nordmanniffe Vælvde i England lod fig ej mere afvyfte. Eng— 

fand udſtykkedes i Forleninger til nordmannifte Krigere, de gamle Kolo— 

nilter8 Gfterfemmere, fom ber fandt et andet Hjem, og å pvis færegne 

Inſtitutioner, Sader og Skikke man gjennem alle fenere Forandringer og 

Tillempninger dog finder tydelige Spor af den oprindelige norffe Native 

nalitet '). Det maa Derfor betragtes fom en fynderlig og betydnings— 

fuld Filftiffelje, at norffe Krigere og en norft Konge ved deres Tap— 

perhed og med Opofrelfe af deres eget Liv ſkulde bidrage til Denne Ome 

væltning, Der ved at forynge Englands Kraft og begrunde dets fremtidige 

Vælde, bar udøvet en Fndflydelfe, ej alene paa Guropas, men paa bele 

Jordens fremtivige Stjebne, fom ingen lignende Begivenhed enten for eller 

fiden bar baft. 

31. Kong Haralds Charafteer. Livet ved hans Hof. 

Da Harald Haardraade faldt ved Stanford Bro, var han fun 54 

Aar gammel, men havde Dog naaet en Ufder, fom alene meget fan af Har- 

ald Haarfagre8 Gfterfommere paa Norges Trone enten før eller fiden 

bragte Det til at opleyve. Han var endnu ved fin fulde Kraft og Nørig- 

bed, om end bans Haardforhed nu var mindre, end i tidligere Dage *). Om 

hans Udvortes have vi allerede ovenfor talt; ban beffrives i fin modnere 

Alder fremdeles fom ſmuk af Aaſyn og med en majeftætift Holdning, 

bvortil vel hans ufævvanlige Højde for en ſtor Deel bar bidraget. Han 

bavde lyſt Haar og Sfjeg bar Hagefkjegget fort, men lange Knebelsbar- 
ter; paa bam, ligeſom paa Magnus den gode, ffal det ene Øjenbryn hare 

ftaaet lidt højere end Det andet; hans Hænder og Fodder vare ffore, men 
vel proportionerede. Hans Tapperhed vg Klogffab nød fortjent Aner— 

fjendelfe baade af Samtid og Gftertid. Han flyede aldrig, beder Vet i 

vore Sagaer, af noget Slag, men ofte føgte ban ved Klogffab at beftytte fig 

mod Otvermagten, og alle de, fom fulgte ham i Strid eller Hærferd, vare 

1) Se ovf. I. S. 677—689, hvor der tales udførligt om Nordmannernes Jnftiz 

tutioner. 

2) Se ovenfor S. 236. 
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enige om, at naar ban var ftedt i ftor Baande og I Haft fkulde frelfe fig 

Deraf, valgte altid ban den Udvej, fom fiden vifte fig at være den bedſte. Om 

hans Statsklogſkab og ftore Negent- Dygtighed fan der fun have været 
een Stemme. Han arbejdede med Kraft og Indfigt i den Metning, hans 

Halvbroder St. Olaf allerede havde antydet, og trods Nederlaget i Eng— 

land efterlod han Norge fom en ved indre Sammenhold og vdre Magt 

formaaende og anfeet Stat. Men hans Politit fmagte Dog alt for meget af 

den græffe Hof-Luft, bvort han havde tilbragt fine bedfte Ungdoms - Uar; 

hans Strenghed udartede ofte til Haardhd og Uffaanfombed, og han 

fagde iffe fjelden en fmaalig Gridffhed efter Gods og Gjendomme for Da- 

gen: alt fammen Fejl, der i bøj Grad bidroge til at ſtille hans udmerfede 

Egenſkaber i Skyggen, og fom ifær fynes at bave paadraget bam en haard 

Dom af Udlændinger, der fun fjendte ham gjennem Nygtet og faaledes, 

føm han bedømtes af Den fore Hob. Harald funde, fom vi af mange 

Beretninger fee, være jevn i Omgang, efffværdig, underholdende, ædelmo- 

Dig og gavmild: hans Kjærlighed til Digterfunften og egen frore Dvgtig- 

Hed Deri vifer, at han ved Siden af den politiffe ogſaa bavde en højere 

mandig Straben, der, om han havde levet i vore Fider, vilde have ytret 

fig om en fevende Iver for Kunft og Videnffabelighed. Men han var 

tillige beftig og opfarende, lunefuld og foranderlig, og Derfor iffe let at 
omqaaes; med andre Ord: han havde, ved Siden af fine udmerfede Egen— 

ffaber mange af bvad man plejer at fade en Fyrans Særfjender. Sa- 

gaerne udhave færftilt hans Grumbed mod fine Uvenner og den Haarde 

Hed, bvormed han reffede Enhver, der gjorde ham imod '). 

Det Ord, Harald bavde paa fig for Haardbed og Grufombed, bar 

foraarfaget, at man i fenere Sider ogſaa paa ham bar tillempet biint 

gamle Folfefagn om en Konge, der poalagde en Mand, han badede og 

forfulgte, flere farlige eller oprørende Syſler, f. Gr. at ſkyde et Wble eller 

en Nød af en Søns eller Broders Hoved, at foretage en balsbrækkende 

GCtidløberfart m. m. — Helten i Det norſke Sagn heder Heming, ligeſom 

ban i det danſke heder „Toke“, og hos Sdweigerne Der Fell". Heming 

figes i den islandffe Fremftilling af Sagnet at have været en Søn af en 

mægtig Bonde paa Jorge i Helgeland, ved Navn Aaslak, Ver fod ham 

opdrage bemmeligt, Hvilket vafte Kongens Vrede, da Det, fom han fagde, 

fteed imod en af Kong Dlaf given Lovbeftemmelfe. Han tvang Derfor, 

figes Der, Aaslak til at flaffe Sønnen frem, og paslagde Denne førft at 

ftyde en Nød af fin Broders Hoved, fiden at fvømme omfap faa vel med 

en af bans Mænd fom med bam felv; endelig at lobe paa Skid ned av 

et bøjt Fjeld. Han flap beder Det, godt fra alt fammen, men vilde Dog 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 124, Snorre Gap. 104. 
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iffe bære kommen med Livet fra Stidløberfarten, Hvis iffe Jslændingen Ovdd 
Ufeigsføn hemmelig havde givet ham St. Stephans Belte, dDer freljte Dem, fom 

bare Det, fra Døden; da han fvævede mellem Liv og Død, fovede han at dele 

fit Gods i tre Dele, til St. Olaf, til St. Stephan og til veldævige 

Øjemed; bvorpaa St. Olaf I egen Perfon fom bam til Hjelp. Han rejite 

dDerpaa til England, bvor ban opholdt fig vid Edward Confesfors Hof, 
og bvor han ogfar fit den i Norge utlæg-lyfte Ovd Ufeigsføn til fig. 

Siden, heder Vet, deeltog han i Stanfordflaget, hvor han funde have fæl- 

det Kong Harald, Derfom han ej i fin Nod havde lovet St. Olaf, aldrig 
fel at gjore noget Forfog mod Broderens Liv; men ban betegnede ham 

ved et Pileftud, faa at en anden fiden funde tage Sigte paa ham og 

ramme ham. Endnu fvædes der Vifer i Norge om , Rong Harald og 

Hemingen unge”, hvor der blandt andet tales om hans Fart ned av „Sna— 

rafjeldet” og hvorledes ban ffod en Valnod af fin Broders Hoved; men 

der ſiges ingenfteds, at bin Kong Harald var Harald Haardraade. Paa 

Færserne dDerimod Åvædes en Vife om Hemingen, eller fom ban ber fal- 

Des, Gaute eller Gevte Aaslaksſon, med Tilnavnet Heming, bvor Fortæl- 

fingen i det hele taget fremmer mere med Den islandffe Bearbejvdelfe, 
og ligefom Denne betegner Harald Haardraade fom den Kong Harald, 

der her optræder fom Tyran !). 

Det Slagtſkabsforhold, bvori Harald ſtod til St. Olaf, og Eenheden af 

Deres politiffe Stræben, fremfaldte mange Sammenliqninger mellem dem, 

der, fom det fyne$, og fom vimeligt var, i Det hele taget faldt ud til 

1) Hemingfaanet, faaledes fom bet fremftilles i den islandſke Bearbejdelfe, er 

mebddeelt i Udtog af P. E. Miller i hans Sagabibl. II. S. 356—366. Li 

geledes findes det i Thormod Jorvesføns Hist, Norv. II. S. 365—372. De 

nu erifterende norføe Hemingsvifer findes i Landftads norffe Folfevifer S. 

177—185, og Uddrag af den færeiffe, fammefteds S. 862—864. Om Gag: 

net felv, fe ovf. I. 2. S. 72, 73, Unm. Den Bearbejdelfe, jeg her har kal⸗ 

det den islandfføe, og hvilfen man maaſtee Fan tilffrive den førfte Henførelfe 

af Sagnet til Harald Haardraade, maa være bleven til paa Island, da den 

deels indblander flere Jslændinger, navnlig Ovd Ufeigsføn, Halldor Snorres- 

føn, Thorarin Nevjulfsjøn o. fl, deels hentyder til LoFalforholde paa Island, 

f. Er. en af Odd bygget Kirfe paa hans Gaard Met, hvor hiint hellige Liinklæ- 

de, fom Heming havde baaret, ,,endnu den Dag i Dag gjemmes". Bearbejdelfen 

findes i Flatebogen og (Log ikke fuldftændigt) med Hr. Hauk Erlendsføns 

egen Haand i Hauksbogen. Her findes den forbunden med en anden, viftnok 

upaalidelig, Fortælling om en Grønlænding, Faldet Liig:Lodin, der kom til 

Harald, da han laa med fin Flaade i Solunderne paa Rejfen til England, 
og berettede ham allehaande forunderlige Ting fom han havde feet i Gron— 

tands:Farvandene, faa at Softig Jarl gav at forftaa, at han anfaa det for 

tøgn. (Se Grønlands bhiftoriffe Mindesmerfer II. S. 662—667). Men 

Joftig var ikke med Harald paa dette Tog, da han allerede flere Maaneder 

forhen var kommen til England, 
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Haralds Misfordeel. Imidlertid have vore Sagaer oppevaret os et Ud— 

fagn af Haldor, Son af St. Olafs gamle Ven Brynjulf Uvalde paa 

Vetteland 1), og en formedelft fin Magt og Visdom meget agtet Hovding, 

ifølge bvilfet begge Halvbrødre ffulle bave baft mere tilfælles med binan- 

den i Charakteer og Vaſen, end vi nu, efter Hvad der fortælles om dem, 

ere tilbøjelige til at foreſtille os. Haldor, fortælles Der, børte engang 

bvorfedes man talte om begge Konger, og fandt deres Sindelag beel fore 

ffjelligt Han ytrede fig da faaledes: ,jeg var med begge Brødrene i 

ftor Kjærligbed, og fjendte godt begges Sindekag; men jeg bar aldrig 

fundet tv Mænd, der vare hinanden faa lige of Aand og Gharafteer. 

Begge vare De foritandigite og waabendjervefte Mænd, begjærlige efter 

Gods og Herredømme, ftorfindede og iffe meget nedladende, kraftige Herſke— 

re og [trenge til at veffe. Kong Olaf tvang Foltet til Chriſtendom og 

rette Sæder, og tveffede grumt Dem, Der ej adlode; Landets Hovdinger 

taalte iffe af ban, at ban dømte efter Netfærdighed uden Perfons Un- 

ſeelſe, vejtte em Hær imod ban, og fældte ban å bans eget Rige, bvorfor 

ban nu er bellig. - Kong Harald derimod føgte ved Vaaben at ftaffe fig 

Berømmelfe og Magt, undertvang alle den, han funde, og faldt i en 

anden Konges Rige. Begge Brødre opførte fig i det Daglige Liv paa 

en fædelig og værdig Maade. Begge vare de vidt berejfte og foretagele 

ſeslyſtne, hvorfor De og bleve vidt berømte og navnøundige **). Man eve 

farer dog af Denne Sfildring, at Haralds Stræben nærmeft gif ud paa 

verdslig Magt, medens Olafs fornemmelig figtede til Religionens Bereftelfe. 
Men om end Olafs Strenghed og De baarde Midler, ban anvendte, heri 

finde en Undſkyldning, der ej fan blive Haralds paa verdslige Formaal 

rettede Politit til Dee *), faa faar man Dog Derved uvilfaarligt Foreſtillin— 

1) Om Brynjulf fe ovf. 1, 2. S. 542, 543. 

2) Harald Haardraades Saga Cap. 124, Snorre Gap. 105. 

3) Paa de mindre adle Midler hvoraf Harald ftundom benyttede fig til at faa 

fine Fiender og politiffe Modftandere vyddede af Vejen, have vi allerede oven: 

for feet Grempler, — Til disfe fan man maaffee ogfaa benføre endnu en 

Fortælling, der alene findes i de vidtløftigere Kongefagaer (Harald Haard— 

raadeg Saga Gap. 109, Morkinffinna, fol. 17 a), Det heder ber, at Har: 

ald engang Éom til det Sted, hvor Slaget mellem Tryggve Olaféfon og 

Svein Ulfivesføn havde ftaaet (fe ovenfor I. 2. S. 830, 831); han tvaf der 

en Mand, der havde været med Iryggve og elffede ham højt; denne Mand 

blev meget betagen ved at fre Kongen, vg angav fom Grund, at Synet af fyr: 

ſtelige Perfoner altid gjorde et frertt Indtryk paa ham fiden Tryggves Ded, 

efterfom denne flet ikke var fualden i Slaget, men derimod myrdet af den 

onde, fom borde i Nærbheden. Harald, figes der, lod nu Bonden vet Pin: 

fler tvinge til at tilftaa Forbrydelfen, og lod ham berpaa henge. Men de 

Staldefvad, der omtale Tryggve fom falden i Slaget, ſynes at frøtte fig til 

Djevidners Beretning; Højft urimeligt fynes det, at hiin Ben af Sryggve I 



Livet ved Haralds Hof. 347 

gen om en ftørre Stivhed og Alvorlighed ved Olafs ftilfærdige Hof, hvor 

Skaldene fjeldnere fom til Orde, end i Haralds lyſtige Haller, der gjen- 

føde af berlige Skaldekvad og felffatelig Munterhed, og hvor Kongen, naar 

ban var å godt Lune, frlv var den forfte til at oplive fin Kreds ved un- 

derholdende Samtale og morfomme Indfald. Iſar fornvjede ban fig da 

ved et Slags Kappeftrid i bidende Ord. Han hentaftede flige Ytringer, 

fnart til En fnart til en Anden af fine Omgivelfer, vfte i Vers, 

ftundom i almindelig Tale. Fik han Da et vittigt Svar, morede ban fig 

fofteligt Derover, lige meget om Det var nærgaaende, ja endog ſtrengt taget 

upasfende. Men faa godt han fandt fig i alle flige Svar, naar han var 

i godt Lune, faa ilde optog ban Dem igjen, naav ban var i flet; og Dere 

for var Det altid forbundet med Fare at fpøge med hamn; thi undertiden var 

det vanffeligt nok at blive klog paa, i hvad Stemning ban befandt fig. 

Og blev han forſt opbragt paa nogen, var ban benfynsløs i fin Hevn 

og vanffelig at frille til Nette. Heldigbiis fynes dog de Fiver, i bvilke 

fan var i flet Lune og tilbøjelig til at optage etbvert Svar ilde, at have 

været forbofdsviis fjeldne, og Frygten, at de frulde indtræde, ej at have 

virfet hemmende paa Den almindelige Lyftigbed. Hvad Haralds nærme= 

fte Omgivelfer mere flagede over, var hans Smaaligbed i De vegelmæsfige 

Udgifter — f. Ex. fom vi allerede have feet — ved Lønningerne, og i 

den Daglige Bevertning. Man fandt at der ftundom ved hans Bord herffede 

en upasfende Knapbed, og man anfede ffær over at ban, naar han var færdig 

med at fpife, bvilfet ban altid blev tidligere end De øvrige Bordyjefter, 

Da han førft blev opvartet, gav Tegn til at dakke af ved at banke i Bure 

det med Skaftet af fin Kniv. Dette anfaa man fom Fegn paa Karrig- 

bed, en Lyde, der efter Sagnet ffulde være arvelig i Harald Haarfagres 

Et: fnarere var Det Dog en Mangel par Henſyn til andres Befvemmelig 

fed,  bvortil Mænd i en overordnet Stilling og af en henſynslos 

(Sharafteer, fom hans, fet funne bhenfalde, og fom ogſaa bar været 

anfet over hos andre Fyriter af lignende Gharakteer endog i nere 

Tider. Thi ellers fagde Harald Vind paa at det ſkulde gaa vverflodigt 

til, og at De gamle Skifte ved Drikkelag ej ſkulde aflvgges. Vi have 

faaledes af Beretningen om Halldor Snorresjøn feet, hvor ivrigt ban 

faa lang Tid føulde unne have opholdt fig uantaftet nær ved hans foregivne 

Morder, og ligefaa urimeligt er det, at hiin Bonde fFulde have myrdet ham 

hemmeligt, hvor det tvertimod betragtedes fom en Fortjenefte at drebe ham, 

Ungivelfen maa derfor viſtnok have været ufand ; og hvis det er fandt, at Harald 

lod. Bonden hænge, opftaar der ſterk Mistante om at Harald felv har op: 

ſtillet Angiveren for at faa Paaſkud til at rydde den ham af en eller anden 

Grund forhadte Bonde af Vejen. Men den hete Fortælling er noget apo: 

Eryfijf, og dens Udeladelfe hos Snorre vidner fterkt mod dens Troværdighed, 
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overholdt, at ingen føulfede fra at tømme det behørige Antal Bægere vg 

Viteshørn under Den almindelige Jule-Lyftighed, og hvorledes han endog 

felt, og det med Strenghed, tvang Halldor til at gjøre Befted. 

Af alle de Beretninger, Sagaerne have efterladt os om enkelte Is— 

(ændinger$ Ophold hos Harald, er Der ingen, Der giver os et faa anſkue— 
ligt Billede af Livet ved bans Hof, og den frie og overgivne Tone, ver 
berffede, naar ban var i godt Lune, men paa den anden Side ogfaa af 

hans Haardbed og tyrannifte Færd, naar han var opbragt, fom Fortæl- 

(ingen om en Iskending, ved Navn Hale, almindeliqviis kaldet Sneglu- 

Halle. Halle, der hørte bjemme paa Gaarden Fljote i Nordfjerdingen, 

rejfte over til Morge med Haralds Hirdmand Baard, — fandfynligviis 

den famme fom havde taget fig faa ivrigt af Haldor Snorresføn, — og 

fom nu havde gjort en Nejfe til Fsland vg tilbragt en Vinter der. Halle 

par en god Sfald og meget ffarp i fine Ord; hans Udvortes var meget 

- utætfeligt, thi ban var Hej, langhalſet, fmalftuldret, fangarmet og groblem— 

met. Gfter en fang Overrejfe fom De over til Hiteren; Derfra fort- 
fatte De Vejen til Agdenes, bvor de faa for Unfer om Natten; Morgenen 

efter fejfede De med en fvag Vind ind av Fjorden. Da De vare fomne 

indenfor Nein, mødte de tre Langftibe, af bvilfe et var en Drage. I det 

de fejlede forbt Denne, traadte en hoj, prægtig Flædt Mand frem af Lof— 
tingen og fpurgte, bvo Der ſtyrede Skibet, hvor De havde været om Vintven, 

hvorfra De havde affejlet, hvor de førft fom til Land, og hvor de bavde 

ligget om Natten. — Kjobmændene ombord paa Baards Ski kunde ikke I 

Haſt befinde fig, bvad de feulde frare paa alle disſe Sporgsmaal, men 

Halle fvarede ſtrax: „vi tilbragte Vinteren paa Island, affrjlede fra 

Gaaje (i Evjafjorden), Styrmandens Navn er Baard; vi fom til Land 

ved Hiteren, og laa i Nat ved Agdenes”. Den beje Mand, der ej var 

nogen anden end Kongen felv, fpurgte ſpogende, om iffe Agde (Bjergtrol 

det i Ugdenesfjeldet) havde gjort Løjer med vem. „Nej“, frarede Halle, 

Der meget godt ffjønnede, at det bar Kongen, han talede med; Dertil 

oppebiede ban en forremmere Mand, og vænter eder i Kveld". ,Du ev 

nof ftarp i Ordene”, fagde Kongen, og frjlede videre. Den Nejfe, ban 

foretog, var fun en Lyitrejfe til em af Øerne; faa Dage efter fom ban 

tilbage til Nidaros. Imidlertid var Baards Skib ogſaa anfommet, og 

Halle bad Baard foreftille ham for Kongen, vg udvirke ham Filladelfe- Å 

til at opbolde fig ved Hoffet om Vintren. Baard tilbød ham Vinterop- 

bold i eget fit Huus, men Halle fagde, idet han takkede bam for Filbudet, at 

ban Dog belft vilde være bes Kongen, om det (od fig gjøre. Baard fulgte 

ham da til Kongen, Der tog vel imod bam, og fpurgte om ban iffe var 

den famme, fom havde fvaret barn ude paa Fjorden. Da Halle befræfe 

tede Det, fagde Kongen at han kunde nyde frit Underbofd paa en af hans 
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Gaarde. Men Halle fagde, at derfom han ej fif være med Hirden, vilde 

han belft føge fig Ophold bos andre. Kongen ytrede at Jslændingerne 

plejede at være egenfindige og forte for Hovedet, men at man Desuagtet, 

føm fædvanligt, vilde give bam Skylden, Dderfom der indtraf noget ubeha- 

geligt mellem ham og Halle: ban vilde imidlertid ikke afflaa ham hans 
Bøn, men det maatte være paa hans eget An- og Tilſvar, hvad der faa 

ſenere bændtes. Paa dette Vilfaar gik Halle ind, takfede Kongen, 

og blev hos Hirden. Han blev fnart meget yndet af Hirdmændene, vg 

ifær opftod der et færdeles Venſkab mellem ban og hans Sidefammerat, 

en gammel gjæv Hirdmand ved Navn Sigurd. 

Det traf fig engang, Da Kongen, ledſaget af fit Følge, gik par Ga- 

den, at de fom forbi et Huus, hvor en Efomager og en Smed juft vare 

fomne i et heftigt Slagsmaal med hinanden. jongen faa paa det en 

Stund, men vilde iffe blande fig Devi, og gif bort, idet han bad fin Hof- 

ffald Ipjodolf, der ogſaa var med i Folget, at Digte en Vife derom. 

Den forfængelige Ibjodolf undflog fig i Førfiningen, Da Det, fom 

han fagde, var under hans Værdighed fom Kongens Hoved-Sfald, at be- 

fonge et faa fimpelt Emne. Det' ev iffe faa fimpelt fom du tror”, 

fagde Kongen, tbi du ſkal fremftille dem fom andre Mænd end de i Vir— 

feligbeden ere; fad Den ene være Sigurd Favnesbane og den anden 

Syngormen Favne, idet du Dog lader Enhver beholde fin Fdræt”". Nu 

fvad Thjodolf et Vers, fom Kongen vofte; efter hans Anmodning fvad 

ban endnu et, hvor Dden ene fremtraadte fom Thor, den anden fom Jot— 

nen Geirrod. „Du er en god Stald", fagde Kongen, og gav han en 

Guldfingerring. - Halle havde ej været med ved Denne Lejligded, men om 

Aftenen, Da man fad ved Duikfebordet, fortalte man ham alt fammen, 

vad Thjodolfs Vers for bar, og fagde at ban neppe funde have vdigtet 

faadanne Vers, hvor Dygtig Sfald ban end var. Halle fagde at han 

Helfer iffe havde tænkt at maale fig med Ibjodolf, og aller mindjt naar 

ban ej bavde været tilftede ved Den Begivended, fom ffulde befynges. 

Dette bang Svar blev ſtrax fortalt Kongen, men fordrejet faaledes fom 

om han havde erklaret fig for lige fan god Sfald fom Thjodolf. Dette, 

meente Kongen, var umuligt, men han vilde Dog med det førfte fætte ham 

paa Prove. Denne Prøve udeblev heller ikke længe. Ved Kongens 

Hof var der en frifift Dverg, ved Navn Futa. Han var iffe højere end 

et tre Aars Barn, men hans Hoved var fort og af et gammelt Udfeende, 

Kroppen bred og tyk. En Dag, dDa man fad ved Bordet, havde Kongen 

for Løjers Skyld fadet ham tage en Hjelm paa Hovedet, og ifore fig bans 

Brynje, Emma, hvilken han havde anftaffet fig i Conftantinopel, og fom 

var faa fiid, at den nagede ham felv, en faa høj Mand, ned paa Læggen, 

— 
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naar fan ftod oprejft. J dette Optog, og med Sverd ved Siden fom 

Tuta gaaende ind i Hallen, til Ules Forundring. Kongen fagde en 

Kniv og Belte paa Bordet, og udfovede dem fom Befønning for Ven, Der 

paa ftaaende Fod funde tyde en god Vife om Dvergen, men fagde til, 

at om nogen forføyte Derpaa, men føilte fig Daarligt Derved, ſkulde han 

have hans Utaf. Strar hørte man en Mand i et af De ydre Sæver paa 

Bænfen temme en Bife: det var Halle. Han føilte fig faa godt derved, 

at Kongen, trods Thjodolfs Knurren, qav ham den fovede Befønning, og 

tilføjede, at man ej uden at være uretfærdig funde negte, at VBifen 

var di 

Siden bragte Halles Kaadhed han i en alvorlig Kuibe. En Dag, 

da Kongen efter Sædvane gav Tegn med Kniven til at tage af Bordet 

førend De pvrige vare matte, fnappede Halle et Stykke af Fadet og ber 

holdt det hos fig, idet han ſagde: 

Jeg færer mig ej om fader Munden tygge, 

at Kongen banter, gaar mat til Sængs. 

Ikke not hermed, traadte pan Morgenen efter frem for Kongen med 

Skjold og Sverd, og fvad en Vife, pvort han ytrede, at Moden drev 

ham til at fielge baade Sverd og Skjold for Brod og Suul, fiden Kon- 

gen fultede fine Mænd faaledes at de gif ganſke tynde og udtærede. Kon- 
gen fvårede intet, ffjønt alle funde fee at han var vred, undtagen Halle 

felv, der fun blev endnu dumdriftigere end før. Faa Dage efter, Da ban i 

Kongens Folge fedfagede han ude par Gaden, fandt ban paa, med eet 

at føbe afſted al Fart forbi Kongen. Denne fpurgte, i Versform, hvad ban 

havde fore. Halle fvarede ligeledes i Vers, at ban vilde fjøbe fig Grøv. 

Kongen, fom antog det Hele for en Spog, lagde ikke videre Merke til 

ham, førend ban fom hen til en Guard, fvor Halle fad udenfor med en 

ftor Grødfjedel og fpifte af olle Kræfter. - Korgen fpurgte meget vred, 

hvorfor ban var fommen fra Island til Høvdinger alene i Den Henfigt at 

baane dem. Halle undffyldte fig med at heller iffe Kongen flog Vrag paa gode 

Sendinger, og Thjodolf vad et Spogevers, Da Halle efterat bave fpiift fig met, 

faftede Kjedlen fra fig. Men Kongen tilgav iffe faa let Fornærmelfen, og 

ved Aftensbordet lod han et heelt Fad med Grad fætte foran Halle, og be— 

falede ham at fpife. , Dertil behøver man ej at tvinge mig”, fagde Halle 

nof faa voligt, da jeg fynes meget godt om Grod“, vg qav fig til at fpife; 

men Det var ham umuligt at tomme Det bee Fad, og ban poldt derfor 

op, Da ban iffe orfede mere. Kongen gif nu til ham med draget Sverd 

og bød han at fpife. „Nej“, fagde Halle, det gjør jeg ikke: Dræb mig 

om I vil, men Grod ftal ej blive min Bane“. Kongen flat Sverdet I 
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Glidren og fatte fig ned, men fendte fiden Tuta med en ſtegt Gris fra 

fit eget Bord til Halle, idet ban paalagde Dvergen, naar ban var fom- 

men midt paa Gulvet, og iffe før, at hilfe Halle, at han ſkulde have digtet 

en Bife, førend ban modtog Grifen, eller ogfan lide Døden. Tuta gjorde 

Sndvendinger, men Det hjalp iffe; ban maatte fremføre Befalingen. Halle 

havde fit Vers færdigt i rette Tid, og fremfagde det, idet han modtog 

Sendingen. Kongen fandt det meget godt i Betvagtning af den forte Tid, 

der var ban levnet til at Digte Vet, og ſtjenkede ham fin fulde Filgivelfe. 

Opmuntret berved Digtede Halle et Kvad til Kongens Wre, og udbad fig 

om Fufe-Aften Tilladelſe til at fremfige det. Kongen fpurgte om Han 

forben bavde Digtet noget fuldſtendigt Kvad, og da Halle benegtede Vet, 

ytrede ban at mange viftnof vilde finde Det Dumdriftigt af Halle, første 

Gang at behandle «t Emne fom faa ftore Stalde allerede havde befunget. 

Han æffede ogſaa Thjodolfs Mening derom: Denne gav intet beſtemt Svar, 

men ytrede fun ondffabsfuldt at Halle gjorde bedft i, ikke at lyve for 

Kongen. - Paa Kongens Spørgsmaal, om ban Da virkelig bavde løjet, 

fvarede Fbjodolf ja, ſaaſom Halle virfelig allerede tidligere bavde Digtet et 

Kvad, nemlig De faafaldte Kolle-Vifer om, en Ko, ban gætede ude 

paa Island. Halle erfjendte Sandheden heraf, men meente, at et faa 

Dant Kvad iffe var for noget at regne. Kongen forlangte Dog at høre 

det, og Halle erklærede fig villig til at fvæde det, naar Thjodolf ogfaa 

vilde fvæde et lignende, fom han havde digtet bjemme paa Island, faldet 

Sopletrugs-Viſerne. Det ev ellers vel”, lagde ban til, ,at Thjodolf væl- 

ter fig ind paa mig, thi ogfar mine Bidez og Jerel-Jænder ere nu faa 

vidt fremme, at jeg godt fan give han lige for lige". Kongen, fom 

bavde de Ytørfte Løjer af at hidſe dem paa binanden, forlangte nærmere 

Oplysninger om Thjodolfs Kvad, og om Aarſagen til dets befynderlige Savn. 

Halle fagde at da Thjodolf var hjemme, maatte han bære Aften ud i et 

Søpletrug med fine vvrige Syſkende, og anſaaes næften altfor enfoldig 

endog til en faa ringe Sysjel, thi man maatte altid fee efter, om dDer iffe var 

IO i Affen, der fiden funde gjøre Skade. Kongen fyurgte Thjodolf 

om det var fandt, og ban funde ej benegte Det, men feregav, at ban fun 

havde gjort Det for at hjelpe fine fmaa Svffende, og halv i Spog. Kon- 

gen vilde nu hore begge Disfe Kvad, og De maatte fremfige dem. Han 

fandt dem begge ubetydelige, Dog fær Thjodolfs. „Viſtnok“, fande Thjo— 

Delf, , men Halle, fom er faa ordbvas, burde heller fee til at hevne fin 

Fader, end at mundbugges med mig ber i Norge". „Er det ſandt“, 

fpurgte Kongen, ,at du iffe har hevnet din Fader? hvorledes torde 

du i faa Fald underftaa Dig at fomme til Hovdinger udenlands?“ „Min 

Fader", fagde Halle, blev Ddræbt, Da jeg var et Barn; mine Frænder 

afgjorde Sagen vg fluttede Forlig paa mine Vegne, og bjemme hos og 
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anfee8 Det for en Sfjendfel at foldes Grid-Niding". ,Du bar handlet 

aldeles vigtigt”, fagde Kongen; Grid og Forlig ffal man aldrig brydet. 

„Det er ogfaa min Mening”, fvarede Halle, , men Thjodolf fan rigtignok 

tale faa overmodigt herom, fordi ingen, faa vidt jeg veed, har hevnet fin 

Fader mere tilgavns end ban; thi ban aad fin Faders Bane”. Ved disfe 

Ord blev der et almindeligt Forundringsraab i hele Hallen; Kongen fv, 

og bad Halle forflare fig nærmere. Halle fagde at Thjodolfs Fader 

Arnor var faa fattig, at Heredets Bønder maatte underftotte ham; at 

han engang af en velvillig Bonde havde faaet en aarsgammel Kalv, fom 

han drog bjem i et Tob, hvis ene Ende han havde flynget om fin Hals, 

men at han ved at ftige over Jordvoden omkring fit Fun itte vigrigt 

havde beregnet dens Højde, fan at han blev hængende indenfor, medens 

Kalven fprellede udenfor, indtil man fandt dem begge Døde; hvilket imid= 

fertid iffe afhboldt de fattige Born, bvoriblandt Thjodolf, fra at fortære 

Kalven. — Kongen fandt det nof far rimeligt. Thjodolf blev faa vred 

at han drog Sverdet og vilde dræbe Halle, men Folk lagde fig imellem 

og Kongen fagde'at det ej ſkulde befomme nogen af Dem vel at gjøre den 

anden Skade; at Ihjodolf havde begyndt Frætten, og maatte finde fig i 

fvad der paafulgte. Derpaa fit Halle Filladelfe til at fvæde fin Draapa; 

Den befandtes meget god, og Kongen fønnede han godt for den. 

Den famme Juul ventedes Einar Fluga, Sysfelmanden paa Haaloga- 

fand )), til Hoffet. Sigurd, Halles Sidefammerat, fortalte ham meget om 

Ginars Overmod og Uvorenhed; ban tog iffe i Betankning at dræde enhver, 

fom ej gjorde ham tilpas, men bodte felv aldrig for Dvab eller Nan. Nu 

var ban i ſtor Yndeft hos Kongen, men ftundom var Forftaalfen mellem 

dem itte faa god. Sigurd raadede Halle til at være vderit Forfigtig I 

hvad han talte om eller til ham. Men Halle fagde, at om md de øve 

tige vare faa vædde at de iffe vovede at fny imod bam, faa vilde dog 

ban paatafe enhver Fornærmelfe fra bans Side, og ftulde maaftee nok femme 

Bøder af ham. Da Siqud ytrede Fvivl herom, foreflog Hale bam 

at vedde. Sigurd modtog Veddemaalet og fatte en Guldring, Halle fit 

Hoved i Pant. Einar Fluqa fom, og blev modtagen med megen Ude 

merfelfe; Kongen anvifte ban Plads ved fin Side, og fod ham opvarte 

fige faa godt fom fig felv. En Dag opfordrede Kongen Einar til at for- 

tælfe om fine Tog og Nejfer i Finmarfen. Einar fortalte Da, at ban 

paa fin Nejfe til Finmarfen Sommeren forud bavde mødt en Islandsfarer, 

der af Storme var fordreven Derhen og havde maattet forblive Der om 

Bintven. „Jeg befkyldte”, ſagde han, Befætningen for at have Drevet 

ufovlig Handel med Finnerne; De benegtede Det: jeg fordrede at vanfage 

1) Om Einar Fluga, fe ovenfor S. 177. 
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GStibet, men de vilde ikke tilftede det. Da fagde jeg at de fil tage hvad 

der paafulgte, og gav Befaling til at angribe dem. Jeg havde fem Lang- 

ftibe, og angreb deres Skib fra begge Sider; vi endte ikke, førend Ski— 

bet var aldeles vyddet. En af FJslendingerne, ved Navn Einar, for- 

fvarede fig faa kjekt, at jeg aldrig bar feet hans Mage, og havde alle 

hans Kammerater været fom ban, vilde vi neppe have taget Skibet“. 

Kongen fandt det ilde gjort af Einar, faaledes at dræbe fagesløfe Folk. 

Men Einar undſkyldte fig med det vanffelige i fin Stilling, og oplyfte 

dDerhos, at man virkelig fandt en Mængde Finnevarer i Stibet. Ved 

at høre denne Fortælling, faftede Halle Kniven paa Bordet, holdt op at 

fpife, og fagde til Sigurd, der fpurgte hvad der fejlede dam, at biin tapre 

FJsfænding var hans Broder, og at han førgede over hans Død, men 

vilde fre til at faa Bøder af Einar Fluga. Sigurd fraraadte ham det, 

men forgjæves; han gif ftrar hen til Højfædet, og fremjtillede fig for Einar 

fom den faldne Ielændings Broder. „Har du Da ej hørt, at jeg aldrig 

bøder”, fpurgte Einar. „Hort det har jeg nok”, fvarede Halle, „men jeg 

fandt mig iffe forpligtet til at tro alt det onde, man paafagde dig”. „Du 

i det mindjfte”, fagde Einar, feer mig iffe ud til at funne aftvinge mig Vø- 

der mere end andre; jeg vil Desuden ikke føje Dig, og Derved vænne andre til at 

fordre det famme”. Halle meente at det iffe var faa farligt for een Gangs 

Skyld, men Einar vedblev fin Vægring, og bod Halle med Truſler at 

paffe fig. Halle yif, og Sigurd bad ham at afftaa fra fin dumdriftige 

Fordring, tilbydende ham at opbæve Veddemaalet; men Halle vilde intet 

høre berom. — Dagen efter fremfatte han fin Fordring paanv, men med 

lige faa livet Held. Ogſaa Kongen fraraadte Lam at plage Einar oftere 

i den Anledning, da ftørre Karle end han havde maattet taale Einars Over— 

mod; dog bebrejdede ban paa Den anden Side Ginar, fordi han fvarede 

Halle faa baardt. Halle gav endnu iffe tabt. Den følgende Morgen 

fom ban ind til Kongen, da han og Einar frode og vaffede fig. Kongen 

fpurgte bvad han vide. Halle fagde at par fom for at udbede fig Kongens 

Forklaring af en Drøm, ban havde haft om Natten, nemlig at Einar Fluga 

var Haafon Jarl, og at han felv var Thorleif Jarlaffald '), der havde 

Digtet en Mvdivife om ham, fom ban endnu om Morgenen, Da ban vaagne- 

De, godt funde erindre; ban mumlede ogſaa, idet ban gif tilbage, noget, 

Der fang fom et Vers, men fom man ej tvdeligt funde høre. Da bad 

Harald Einar paa Det indftændigfte at opfylde Halles Begjæring. Han 

foreftillede bam at Halle var en ftor Sfald og dertil hvas og uffaanfom 

mod dem, ban havde noget udeftagende med; det var, fagde han, tvdeligt 

1) Om Thorleif Jarlaffald, fe ovenfor I. 2. S. 250, Anm. 

Mund. Det norſte Folks Hiftorie. J. II. 23 
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at den hele Hiftorie vm Drømmen fun var opdigtet, og at Halle virkelig 

havde en Nidvife over han i VBeredffab; men den Sfjendfel, Thorleifs 

Nidvife havde bragt over Haafon Jarl, der Dog var en langt mægtigere 

Mand end Einar, maatte være ham et afftrætftende Exempel paa, 

bvad en Nidvife funde udrette, thi Den vilde mindes, faalænge Nor— 

den var beboet: han handkede Derfor klogt I at forebygge en lignende 

Stjendfel ved en ubetydelig Pengeudgift. Disſe Foreftillinger virkede faa 

meget, at Ginar erflærede fig villig til at fade Halle faa 3 Mk. Sølv i 
Vøder, og benvifte bam desangaaende til fin Febirde (Skatmefter), Der 

ftulde bave en Pung, hvori netop den Sum fandtes. Halle git til Febir- 

Den, og meldte fit Erende. Denne fagde at der var 4 ME. i Pungen. 
Halle lod fig tilveje tre, gik tilbage til Einar, og meldte at han havde 

faaet Pengene udbetalte. Du fit vel alt, bvad der var I Pungen" 
fpurgte Ginar. „Nej, jeg vogtede mig nof for at tage mere end jeg ſtulde, 

og Derved ſkaffe Dig Anledning til at antlage og drebe mig fom Iyo", 

fvarede Halle. Han vendte nu med vel forrettet Sag tilbage til fin 

Plads, og vifte Sigurd de modtagne Penge. Denne vilde ftrar ifølge 

Beddemaalet give ban Ringen. Men Halle vilde paa ingen Maade be— 
røve ham Den, og tilftod bam til hans Forbaufelfe, at han aldeles ikke 

var beflægtet med Den Islending, Einar bavde ladet drobe, og at han 

fun bavde foregivet Det for at faa et Paaftud til at anftille biint Forføg 

med Ginar Fluga. Denne vendte fort efter tilbage til Haalogaland, og 

fiden fit man ved Hoffet Sagens fande Sammenhæng at vide. Man fryg- 

tede for at Einar vilde tage alvorlig Hevn over Halle. - Deane gjorde 

om Vaaren en Nejfe til Danmark, og Derfra til England; ber Digtede ban 

i Haft en Draape om Harald Godwinesfon *), og fit ved Lift førre Ver 

fonning for Den, end Den fortjente. Siden vendte ban tilbage til Har- 

alds Hof, hvor han en Stund fynes at have fpillet en Hofnars Nolle, 

og fornemmelig havde Morftab af at drille den forfængelige Ibjovdolf. 

Kongen der gottede fig over hans Indfad, gav ham altid Medhold. 

Dronning Fbora derimod funde iffe udftaa ban og hans Vittigbeder, Der 

for Det mefte flog over i det uanftændige, og iff eengang ffaanede hende felv. 

Det tvaf fig faaledes engang, Da Kongen gif ud i Byen, og Halle var i 

1) Mortinffinna nævner Edward, og overalt, hvor Begivenheden omtale, Fal: 

beg den engelffe Høvding, Hvorom her er Spørgsömaal, Konge. Men da 

Edward Gonfesjor neppe har interesferet fig for at høre, eller vel endyg forftaaet, 

norffe Kvad, er det rimeligt, at den Hevding, Halle befang, var Harald 

Godwinesſon, hvis Magt i England var faa fror, at den næften Funde Fal- 

deg Fongelig. Bi have desuden feet, at Begivenheder, der foregik i Eng— 

land ſtrax før Haralds Jronbeftigelfe, medens han endnu var Jarl, i eo 

gaen figes at have fundet Sted medens han var Konge. 
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hans Folge, at Denne faftede fængfelsfulde Øjne til en fmut guldbeflagen 

Øre med Sølvholt om Skaftet, fom Kongen bar. Kongen faa Det, og 

efter et Par Sporgsmaal, hvortil Halle fom fædvanligt gav pudfeerlige 

Svar, forærede ban bam Den. Om Uftenen maatte han høre mange Be- 

brejdelfer Derfor af Dronningen, fom meente at et faa herligt Vaaben var 

alt for ftor Belønning for Halles ubøviffe Løjer. Kongen fvarede at han 

felv vilde raade for fine Gaver, og at Halles Ord desuden unde tages i 

to Betydninger, og iffe bebovede at tages i Den værfte. Som VBeviis 

Derpaa fod ban Halle falde til fig, og bad ham ſtrax at Digte noget tvety- 

digt om Dronningen, for at man funde fee, hvorledes hun fandt fig deri. 
Halle fom ſtrax med et Halvvers, Der vel paa en vis Maade funde figes 

at indebolde Smiger for Dronningen, men fom Dog var faa rigeligt fpek- 

fet med uanftændige Udtryf, at det ej ev at undres over, at Dronningen 

blev opbragt, og bød at man ffulde dræbe ham. Men Kongen-forbød at 

at frumme et Haar paa hans Hoved, og ſpogte over Dronningens Fenfol- 

dDighed, at hun ej funde forftaa fin egen Roos. Halle blev fiden Kongens 
- Hirdmand, og vendte tilbage til Fsland, bvor han levede fænge, og for- 

tærede alte de Penge, ban havde famlet fig udenlands, faa at han paa fin gamle 

Alder maatte ernære fig ved Fifteri. Det fortælles om ham, at ban en Aften, 
hjemfommen fra en meget anftvengende Fart, Døde juft fom han fad ved 

Grodfadet og fpifte fin Yndlingsret. Og Kong Harald, der paa een Gang 

fit Gftervetningen om hans og Bolle den prudes — ligeledes hans Hird- 

mand8 Død, ffal have fagt om Denne: for Spyd er Den Gjeve visfelig 

falden"; men om Halle: ,af Grød er Slughalſen visfelig ſprukken“ 1). 
Bi have allerede i det Foregaaende fret Exempler paa den Streng- 

bed og Nøjefeenhed, hvormed Harald inddrev fine Indtægter: en Streng- 

bed der maaffee var den væfentligfte Aarſag til hans Upopularitet, og til 

Det Filnavn, bvormed han fædtranligt betegnedes. Man vilde jo endog 
vide, at han ftundom udftrafte fine Fordringer videre, end Lov og Net 

tillod. At Opfigten over Finnehandefen og Finneffatten, en af Kronens 

væfentligfte FIndtægter, under hans Negjeringstid var ſkarp, og at han 

føgte at bringe faa meget ud deraf fom muligt, ev faaledes let at forftaa. 

Den Fremgangsmaade, fom Einar Fluga anvendte mod bin Islanding, 

ftemmede derfor viſtnok faavel med de Pligter, der i Almindelighed paalaa 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 101 — 104. Morkinffinna fol. 15. b. 16. 

JFuldftændigt i Flatobogen; Eun denne meddeler Slutningen, der favnes i de 

øvrige Bearbejdelfer, endog i Morfinffinna. Da det udtrykteligt figes at 

Halle efter fin Hjemkomſt til Island levede længe, og hans Død dog indtraf 

i Haralds Regjeringstid, ev det tydeligt at hans Ophold hos denne maa have 

indtruffet i hans tidligere War, maaffe omtring 1053, i hvilket Uav Harald 

Godminesføn efterfulgte fin Fader fom Englands egentlige Regent. 

25 
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hans Embede, fom med De færfkilte Forholdsregler, Kongen havde givet 

ham, og denne bebrejdede ham beller iffe, bvad ban havde njort, faafnart 

ban havde erfaret at der virkelig fandtes Finnegods i det opbragte Stib. 

Et andet, endnu mere oplyfende og merfeligt, Grempel paa Den Streng- 

bed og fummarifte Fremqangsmaade, fom Kongen felv og bans Sysfel- 

mand anvendte med Henſyn til Finne-Hanvdelen, er o8 opbevaret i en Ber 

retning om den driftige og rige islandffe Handelsmand, Odd Ufeigsſon '). 

Paa en af fine Handelsrejfer var han af ugunftig Bind dreven til Fin- 

marfen, og faa fig nødt til at overvintre der. Da ban om Vaaren feje 

fede bort og fydefter, bad ban fine Skibsfaller paa det indftændigite fige 

fra, om de havde handlet med Finnerne og fjøbt Barer af Dem, tYi i faa 

Fald maatte man anvende Den yderfte Forfigtighed, da Einar Fluga, fom 
nu var Sysfelmand, iffe fjendte Sfaanfomhed. De benegtede at have 

drevet nogen faadan Handel, og der blev iffe mere talt om den Sag, fore 

end de fom fænger fydover, og faa et Langſkib fomme frem bagom en af 

Øerne ?), og ftevne imod dem. Odd kjendte ſtrar Ginar Flugas Skib, 

og bad. paany fine Folt tage fig i vare, hvis de havde Finnevarer hos 
fig; her var ikke fænger Tid eller Sted til at dølgr Sandbeden for bam: 
det gjaldt fun at faa VBarerne gjemt bort faa godt fom det I Haſt funde 

fade fig gjøre, førend Ginar fom for at ranfage Skibet. De maatte nu 

gaa til Bekjendelje, at de virfelig havde tilforbandlet fig Finnegodsi bver 

fom frem med fit, og Det blev alt fammen gjemt paa eet Sted, hvor Odd 

fandt det raadeligſt. Juſt fom de vare færdige hermed, fom Cinar til, 

fagde Langftibet ved Siden af Knarren, vg gif ombord i denne. Han 

forlangte ftrar at vanfage Sfibet, og Ovd gjorde ingen Jndvendinger. 

Enhver af Befætningen lukkede op fin Kifte, og Ginar ranfagede den ene 

efter den anden, dog uden at finde noget. Den egentlige Bulke eller Lade 

ning, der allerede havde været fammenftuvet ved Udfarten fra Jsland, ſtod 

endnu tilbage, Da Vinden, fom bidtil havde været fvag, begyndte at frifte 

op, og fjernede begge Stibe burtigt fra Øen. Einar, fom nødig vilde 

1) Om dennes tidligere Skjebne og merkelige Driftighed, fe længere nede, 

401, jvfr. Bandamanna-Saqa. | 

2) I GSagaerne nævnes Ihjottø; men dette maa være urigtigt, da det fidenef 

ter heder at Odd, fom fremdeles fejlede fydefter, Eom til Melo (Mjöla), 

hvilfen bog ligger næften en heel Bredegrad nordligere end Thjottø. Da 

nu Einar Fluga, fom Huarets Søn, fandfynligviis boede paa Thjotto, er 

det rimeligere at denne D ved en Fejltagelfe er nævnt fom den, bag bvilfen 

Einars Skib fom frem, end at Melø urigtigt fEulde være nævnt fom den 
Ø, hvor Odd forefandt Kongen. Det er ikke engang fandfynligt, at Einar 

paa denne Tid, ba Kongen felv befandt fig i disfe Farvande, laa hjemme paa 

Thjotto. 
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fomme for fangt bort, Da ban paa Filbagevejen havde Vinden imod fig, 

fagde at det neppe bebøvedes at bryde felve Bulfen fynderligt; Befætnin- 

gen, fagde han, bavde viift fig mere famvittighedsfuld, end han havde 

tænft, og man maatte fee til fnareft muligt at vende tilbage. Da fagde 

en Mand, der fad paa Bulken, at ban Dog ogfaa ført maatte efterfee 

fans Saf. Einar funde iffe undflaa fig derfor, Manden begyndte at 

løfe paa Baandet om Sakken, men Knuden var overmaade feen at faa op 

og Baandet langt; Einar flyndte paa, men da Sakken endelig var aab— 

aet, fandt man deri fun en anden Sak, med hvis Aabning Det gif endnu 

fangfømmere.  Ginars Utaalmodighed ſteg til det bøjefte, da Der beller 

iffe i Denne Sak vifte figat være andet end en tredie Sak, og Da omſi— 

der ogfaa denne efter megen Tidsſpilde var aabnet, og der ikke fandtes 

andet i den end ufle og unyttige Pjalter, medens man imidlertid var kom— 

men faa fangt bort, at Øen neppe funde øjneg i Horizonten, føyndte han 

fig over til fit eget Skib under Skjeldsord mod Manden, der faa fænge 
bavde boldt ham for Mar. Vaa denne Maade var det lykkets 

Odd at undgaa nogen Manfagning af felve Bulten. Men Einar, bvis 

Mistanfe paany var bleven vakt, fendte ftrar Bud derom til Kongen, der 

fynes at bave været i NMærheden, og maaffee juft nu var ifærd med at 

foretage hiin ſtore Opdagelfesrejfe til Nordishavet, hvorom Der ovenfor 

er talt. Ogſaa Ovd fynes at have vidſt, at Kongen iffe var fangt borte, 

tbi ban fagde til fine Mænd, at om de end vare flupne vel fra Einar 

Fluga, fom det dog meeſt an paa at undgaa Kong Harald felv. Da Odd 

var fommen til Melø, ftandfede Vinden, faa at han maatte fæyge ind; 

men der faa allerede Kong Harald med endel Skibe. Da Harald faa 

det fremmede Stiv, ffjønnede han ſtrax at det maatte være OvDS, og 

fagde til fine Mænd, at dette traf fig verft belejligt, da ban faaledes felv 

funde fnaffe et Par Ord med Ovd, fom faa ffammeligt havde vverliftet 

Ginar. Han fod fig ufortøvet ro hen til Ovds Skib med mange Mænd, 

gif ombord, og bebrejdede Odd, at han, der forben havde nydt faa megen 

Haæbdersbeviisning af bam, nu fønnede ham faa flet ved at handle med Fin- 

nevne uden bans Samtyffe. Odd fagde at ban ej funde gjøre for at 

Stibet var blevet fordrevet til Finmarfen, og at ban for fin Part ingen 

ufotlig Handel havde drevet. Kongen fvarede at om ban end ej felv 

bavde befattet fig dermed, havde dog hans Mænd gjort det des mere, og 

at de lige fuldt alle tilhobe fortjente at hænges: han fordrede at ranfage 

Skibet. Odd gjorde ingen Jndvendinger; Skibet blev vanfaget, men 

man fandt intet, og Kongen maatte vende tilbage med uforrettet Sag. I 

hans Folge var der en ung Mand ved Navn Thorftein, beflægtet med Thore 

Hunds Wt, og en qod Ven af Odd. Han blev et Øjeblik tilbage pan Odds 

Stib, og fpurgte bam, hvorledes Sagen egentlig forboldt fig. Od tilftod 



358 Harald Haardraade. 

oprigtigt det Hele, og fagde at VBarerne faa fljulte i en Sak. Fborftein 
fagde at Kongen fiffert vilde fomme tilbage næfte Dag for at ranfage 

paany, og raadede Odd til at gjemme Sakken under Kongens eger Save. 

Det gif, fom FIborftein bavde fagt; Kongen fom, fatte fig i det for ham 

indrettede Højfæde, og fod fine Mænd ranfage bejt og lavt, men for- 

gjæves. Da han gif, blev Thorſtein atter tilbage, forberedede Odd paa et 

nyt Beſog af bam, og raadede ham til at gjemme Saften i Sejlet oppe 

under Raaen. Kongen var imidlertid bleven opmerffom paa at at Thor— 

ftein begge Gange var bleven tilbage hos Ovd, og fpurgte ham om Aar- 

fagen. Thorſtein foregav at han maatte vette noget paa fin Hofe. Kongen 

fagde iffe ftort hertil, og vendte fort efter tilbage til Odds Skib, pvor 

Der paany blev ranfaget, men med lige faa lidet Held fom forrige Gang. 

Thorſtein fandt fremdeles Lejlighed til at blive et Par Øjeblik tilbage 

og bad Odd at være forberedt paa endnu en tredie Nanfagning Den paa— 

følgende Morgen; imidlertid raadede han ham til om Natten at ſtjule Finne- 

godfet i Land bag et fremfpringende Nes, og ikke bringe det ombord igjen 

førend i det famme Djeblif, ban ſkulde fejle bort, bvilfet han maatte fee 

til at gjøre faa fnart fom muligt. Odd taffede Thorſtein færdele for 

hans VBelvilje og gjorde, fom han fagde. Kongen fom ganffe rigtigt om 

Morgenen, og lod bver Krog paa Sfibet gjennemrode. Da intet fandtes, 

fagde Ovd, at ban Dog vel nu maatte ophore at mistænke dem. „Ingen— 

funde”, fvarede Kongen, „og aldrig bar nogen forben fpottet mig faaledes 

fom I; men det flat nof engang undgjeldes”. Han var nu faa vred, at 

Det ej nyttede at tale til bam. Den følgende Aften blæfte en gunftig 

Vind op, og Ovd lod Finnegodfet i al Stilbed bringe ombord, lettede 

Anker, og fejlede affted. Kongen vaagnede tidligt om Morgenen, og 

fagde til fine Mænd, at ban ganføe ffjønnede Odds Kneb, bvilfen denne 

forreften iffe havde fuget af fit eget Bryft; han vilde ranſage Stkibet ende 

nu engang, og var Da VIS Paa at finde, hvad ban fogte; bidtil havde ban 

ej paa den blotte Mistanke villet give Ovd og hans Mænd Dødsfag. Men 

da De fom ud af Feltene og faa fig om, ojnede de Odds Stiv langt ude 

ved Øerne, det nyttede altfaa iffe at fætte efter Vet. „Denne Gang”, 

fagde Kongen forbitvet, flap Ovd fra og, og jeg maa erfjende, Thorſtein, 

at du godt forftaar at bjelpe din Ven, fom du agter langt bøjere end 

mig; men Det er jo beller iffe faa underligt, om du flægter din VEL paa 

i Svigefuldhbed". Thorſtein meente at ban havde gjort en god Gjerning, 

idet han hindrede Kongen fra at drabe OD, der havde været hans Ben, 

og mange andre brave Mænd for en Sag, Ver neppe engang var fulde 

fommen Dodsſag, om den end funde bevifes.  Ovd fom i god Behold 

til Island. Mogen Tid efter fom Haaref, en Frænde af Thorſtein, til Island, 

netop under Det ftore Uagaar (1056); Ovd bad ban ſtrax til fig for Den 



Haralds MRidderlighed, Audun IJslænding. 359 

hele Binter, og Da han Sommeren efter vejfte tilbage til Norge, medgav 

han ham nogle gode Hefte fom en Foræring til Thorftein, hvem, fom ban 

fagde, baade han felv og alle hans Sfibsfammerater ffyldte deres Liv. 

Da Haarek fom hjem til Norge, bragte ban Iborftein Heftene. Men 

Denne, fom endnu opboldt fig hos Kongen, blev ilde faren Derved, Da Dette 

funde udfægges fom et tydeligt Beviis paa, at han havde bjulpet Odd. 

For at rede fig af Forlegenheden foregav Fhorftein, idet han vifte Kon- 

gen Heftene, at det var til ham, Odd- havde fendt dem fom Gate. Men 

Kongen tar for klog til at lade fig Dette indbilde. „Jeg fortjente ingen 

Gave fra Ovd”, fagde han, „og det er Dig, iffe mig, ban bar fendt Dem; 

du ſkal ogfaa have dem, og oven i Kjebet Døden”. Han gav ſtrax VBefa- 

ling tif at dræbe ham. — Men -ingen af De omftaaende gjorde Miner dere 

til, da de alle holdt meget af Fhorftein; Dde bad for ham, og udvirkede 

at ban beholdt Liv og Landsviſt, men han maatte forlade Hirden, og var 

fiden ftedfe i Unaade hos Kongen "). 

Men uagtet vi unegtelig i HaraldS Charafteer og hele Fremtræden 

finde mange Uefføværdighever, fattes Dog heller iffe Iræt af fand Rid— 

derlighed i bans Færd. Iſar er der os opbevaret en Beretning fra 

den Tid, da Krigen rafede mellem Norge vg Danmark, der ej alene in- 

deholder et merfeligt Exempel paa faadan Ridderlighed fra bans og paa Fongelig 

Gavmildhed fra hans Mudftanders Side, men derhos vidner om en Fiin— 

bed i Tænkez og Handfemaade, fom De Flefte neppe ſkulde finde paa at føge 

hos den Tids Nordboer, og fom tillige midt under Krigen giver os et 

venligt Billede af gjenfidig -Kappeftrid i MWdelmodighed mellem begge 

De ftridende Medbejlere. Islandingen Audun fra Veſtfjordene, en 
bratv, men fun lidet bemidlet ung Mand, rejfte en Sommer med en 

Styremand fra Møre over til Norge, efter at bave udfat Storſte— 

Delen af hvad han ejede til tre Wars Underholdning for fin gamle Mo— 

Der, der blev tilbage. Om Vintren blev han i Norge hos dDen Styre 

mand, med bvilfen han var fommen, og vejfte den følgende Sommer med 

ham til Grønland, hvor han tilbragte Den anden Vinter *). Her fjøbte 
ban en tæmmet Jisbjorn, der anfages fom en ftor Kofttarbed; men ban 

maatte ogfaa give før den alle dDe Penge, han havde. Hans Henfigt var 

at bringe den til Danmark og forære den til Kong Sven, der, fom ban 

vidfte, vilde rigeligt belønne ham, da Kongerne i de iver fatte ſtor Priis 

paa at have fjeldne Dyr ved deres Hof. Da Audun fom tilbage til 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 106. Morfinffinna fol. 17. b. 18. 

?) Det er allerede ovenfor (1.2. S.704) udhævet, hvorledes dette Sted, med flere 

andre, vidner, om, at Grønland flod i nærmere Forbindelfe med Norge, end 

med Island, 
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Norge, tog han fig Fragt ombord paa et Skib, Der var beftemt til Oslo. 

Anfommen ber, gif han i Land med fit Dur, og føgte fig Herberge. Han 

vilde Derfra begive fig over Land ned til Danmark, maaffer af Frygt for 

at blive opbragt af Krigsffibe, om han tog Søvejen, Da Krigen paa denne 

Tid rafede paa det bheftigfte. Kong Harald opboldt fig juft i Byen. 

- Det vygtedes fnart, at en islandft Mand var fommen fra Grønland med 

en aldeles tam Bjørn, og Kongen, fom bavde ſtor Lyft til at eje Dyret, 

fendte ftrar Bud efter Audun, og fpurgte om han vilde fælge det for Jude 

fjøbspriis. Da Audun vægrede fig Derved, bød han bam dobbelt Jnde 

fjøbspriis, men ligeledes forgjæves: han fyurgte Da om han vilde forære 

ham Dyret; men Audun fvarede fremdeles Nej. Hvad vil du Da gjøre 

med Dyret", fpurgte Kongen forundret.  UAUudun ſparede uforbeholdent, at 

hans Beftemmelfe var at bringe det til Danmarf og forære det til Kong 

Sven. - Men er du da faa uvittig”, fpurgte Kongen, ,at du iffe har 

børt om den Ufred, føm nu berffer mellem Landene, eller ſtoler du fanle- 

Des paa din Lyffe, at du antager det muligt for Dig at flippe frem med 

en faadan foftbar Gave, hvor andre neppe engang Funne flippe beelftin- 

dede frem i deres. aller nodvendigſte Wrender?“ „Det fommer an paa 

Eder, Herre”, fagde Audun, , men min Beftemmelje forandrer jeg ikke”. 

„Saa vil jeg da”, fagde Kongen, ,tilade Dig at Drage affted fom du bar 

beftemt, alene paa det Vilkaar, at du paa Filbagevejen fommer til mig og 

fortæller mig, bvorledes Kong Sven fønner dig for Dyret: bvo veed, maa— 

ſkee bar du Lykken med dig”. Audun fovede det, og tiltraadte nu Den møje 

fommelige Vandring til Danmarf gjennem bele Viten. Han fom beldigt 

til Danmart — det vil ber fige Halland, — men da var det ogfag forbi 

med alle hans Nejfepenge, faa at ban maatte tigge om Mad baade for 

fig og Dyret. At vife det frem for Penge fynes ej at bate faldt bam 

ind, eller denne Maade at erbverve Penge paa var moaftee endnu ikke 

almindelig i de Tider. Han henvendte fig Derfor til en fongelig Aarmand, 

ved Navn Aake, da ban anfaa ham nærmeft til at hjelpe ham videre med 

Den til Kongen felv beftemte Gave. Men den egennyttige Aake vilde ine 

tet give ham uden for Penge, og da Audun ingen Penge bavde, gjorde 

Aake ham det Forflag at overlade ham den balve Fjendomsret til Dyret, 

imod at ban overtog begges Underbold indtil De nagede Nejfens Maal. 

„Du er endnu værre faren”, fagde ban, ,om Dyret fulter ibjel for Dig, 

tbi da har du jo flet intet”. Noden drev Audun til at gaa ind paa Dette 

baarde Vilkaar, dog faaledes at om Halvdelen af den Belønning, Kongen gav 

for Dvret, udgjorde mere end Aakes Udlag, frulde Audun have Vet over 

ftydende. De fortfatte nu Nejfen i Fallesſkab til Svens Hof. Kone 

gen modtog Aake venligt, og fpurgte ham hvo bans Ledfager var. Au⸗ 

dun tog felv Ordet, og fortalte Kongen ſaavel hvad hans Wrende var, 
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fom om den Nød, der havde flilt ham ved den halve Gjendomsret til 

Dyret. „Er det fandt, bvad han figer”, fpurgte Kongen Aake. Denne 

tunde iffe negte det. Men indfaa du Da ikke”, fagde Kongen, det utile 

børlige i at du, Der ſkylder mig din bele Lytfe, og hvis Pligt det er 

at paafee mit Farv, Lægger en fremmed Mand VBanfteligbeder i Vejen naar 

ban vil bringe mig en berlig Gave? Du fortjente Døden, men jeg føal 

fade dig flippe med Landsforviisning vg Tabet af din Gjennom; bort med 

dig, og fom aldrig oftere for mine Øjne. Men dig, Islanding, ev jeg 

lige faa tafnemmelig, fom om du havde foræret mig hele Dyret, og bliv 

fer hos mig". Audun taffede og modtog Jndbydelfen, medens Aake der- 

imod med Efamme maatte pakfe fig. Audun havde Dog iffe fænge ope 

Holdt fig hos Sven, førend han tilfjendegav Denne fin Beflutning, at Drage 

i Pilegrimsferd til Rom. „Habde du ikke haft faa god en Gjerning i 

Sinde“, fagde Kongen, „‚da vilde jeg bave taget Det ilde op, at du faa ſnart 

vilde forlade mig”. Han gav ham rigelige Nejfepenge, ftaffede ham godt 

Folgeftab med andre Pilegrime, og bad ham beføge ham igjen, naar Han 

fom tilbage. Audun fom lykkeligt til Rom, forrettede fin AUndagt der, 

vg tiltraadte Jilbagerejfen. Men paa Vejen blev han beftigt fyg, faa at 

han fænge maatte holde Sængen, og Da ban endelig, uvdmattet og affræf 

tet, vejfte fig fra Svygelejet, vare alle bans Nejfepenge fortærede. Den 

øvrige Deel af Vejen maatte ban betle fig frem. Endelig naarde han 

det Sted i Danmarf, hvor Even opboldt fig, en Paaffe-Aften, men vjale 

tet, fom han var, og med afraget Haar, flammede han fig ved at lade 

fig fee, og gjemte fig i en Kirfe-Udbygning, i den Henfigt at oppebie 

Kongen ber og give fig tilfjende for bam, naar ban gif til Mesje. Men 

da Kongen fom med fine prægtigt kladte Hivdmænd, fvigtede Modet ham, 

og han torde iffe lade fig fre. Da Kongen fatte fig ved Drikkebordet, 

fneg Audun fig ogfaa til Kongsgaarden, men holdt fiy ude og fpifte der, 

efter Pilegrimernes Skik, faalænge de endnu ikke havde faftet Stav og 
Gtreppe '). Da Kongen ſkulde gaa til Aftenfang, var Det endnu værre 

for Audun at fomme frem, da Hirdmændene nu vare drukne og deſto mere 

i tilbøjelige til Løjer. Men da Kongen fom tilbage fra Kirfen, og Hirden 

gif ind, fik ban felv Øje paa Manden, der ængfteligt Holdt fig tilbage, og bad 

ham fomme frem. Audun faftede fig for bans Fodder, og Kongen funde 

neppe fjende ham igjen, faa forandret var han, men faafnart ban vidjte, 

bvo han var, bad ban ham bhjerteligt velfommen, og førte ham ved Haan- 

Den ind i Hallen. De overgivne Hirdmænd lo ad den pjaltede Gjeft, 

men Kongen ivettefatte Dem ffarpt, og fagde at Audun havre forget bedre 

for fin Sjel end de. Kongen lod ham nu bringe i Bad og iføre gode 

1) Disfe vare væfentlige Beftanddele af Pilegrimernes Dvagt. 



362 Harald Haarbraade. 

Klæder. Det varede ikke længe, førend han fit fin Sundhed og Forlig- 

bed ganſke tilbage. Sven vifte ham altid den ſtorſte Benlighed, og han 

blev ligeledes yndet af alle fine Omgivelfer. Saaledes fed det hen til 

Sommeren$ Begyndelſe. Da tilbød Kongen ham den Udmerfelfe, at 

træde i hans FJjenefte fom GStutelfvend. Audun taffede meget for Vet 

gode Tilbud, men fagde at han dog heller vilde vende tilbage til Island. Da 

Kongen ytrede fin Forundring over Dette Valg, oplyfte Audun ham om 

MWarfagen, nemlig Ombu for hans Moder, bvis Forførgelfespenge nu vare 

opbrugte; han funde iffe bære over fit Hjerte, at bun ftulde gaa og betle 

paa Island, medens han felv lebede i Herlighed ved Svens Hof. - Dette er 

vel talt, og fom det fømmer en Hædersmand”, fagde Kongen, det flaar ikke fejl, 

at du faar Lykken med Dig; jeg agter og ærer fuldfommen den Grund, der fal- 

Der Dig bort, men det ev ogſaa Den enefte, du kunde angive uden at for- 

nærme mig  Bliv nu ber indtil Skibene ftulle afgaa". En Dag gif 

Kongen ned til Bryggerne med Audun; der [na flere Slide, fom fulde 

gaa til Auſterveg, til Sarland, til Sverige eller, merkeligt nof, til Norge. 

Krigen opbævede altfaa iffe ganſke Handelsforbindelfen mellem begge Lande. 

Kongen ftandfede ved et af Skibene, fom var meget ſmukt, og fpurgte Uu- 

dun, hvad han fynte$ om det. Han vofte det færdeles. Dette Stiv", 

fagde Kongen, ,vil jeg give dig fom Lon for Bjørnen". Audun takkede 

for den rige Gave, og væntede iffe at faa endnu mere. Men da Ski— 

bet var fejlflart og han føulde vejfe, fasde Kongen til ham: ,da du nu 

endelig vil bort, ffal jeg ilfe holde paa dig; men jeg bar børt, at det er 

flemt for Havne paa Eders O, ſaaledes at fange Strakninger af Kyſten 

ere øde, og yderſt farlige for Skibe: nu fan det bænde fig, at du lider Skib— 

brud og mifter Ladningen; Da feer man iffe fort til at du bar været hos 

Kong Sven og givet ham en foftbar Gave. Derfor giver jeg Dig Denne 

Læderpofe 1) fuld med Sølvpenge, tbi om du Da end lider Sfibbrud, er 

- du ikke ganſke pengeløs, naar du fun bebolder den. ,Dog”, vedblev Kon— 

gen, ,funde det treffe faa ubeldigt, at du ogſaa tabte Den, og Da Dar du 

heller ifte noget for det Ophold hos mig og Din Gave; men” — her 

drog ban en Guldring af Avmen og gav Audun Den — „du er endda ikke 

pengeføs, naar du Fommer i Land med Denne, faaledes fom Mange bave 

for Stif, at bære Guld paa fig i Filfælde af Sfibbrud, og faa fan man 

i Det mindfte paa Ringen fee, at du har været hos mig. Men det beder 
jeg dig om”, tilføjede Dan, ,at du ikke forærer den bort uden til en fore 

nem Mand, hvem du tror at flylde faa meget godt, at han fortjener en 

faa berfig Gave, tdi flige Gaver ere egentlig fun for fyrftelige Mænd: lev 
nu vel!" — Audun fejlede affted, vg fom beldigt til Norge; ban lagde 

J Jaer! aar der pledrhosa* egentlig „Lader-F . 1) I Sagaerne ftaar der ,ledrhosat egentlig „Laeder-Hoſe“ 
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fine Barer op, og begav fig ifølge fit tidligere Løfte til Kong Harald. 

Denne tog venligt imod ban, og had ham fidde ned og drifte med dem. 

Derpaa fpurgte han, hvorledes Sven havde belønnet bam for Bjørnen. 

Han belønnede mig”, fagde Audun, ,ved ikke at flaa Vrag paa min Ga- 

ve”. „Saaledes havde ogfaa jeg belønnet dig”, fagde Harald, , men hvad 

mere?” Han gav mig Penge til min Pilegrimsrejfe", fvarede Audun. 

Kong Sven”, fagde Harald, ,ffjenfer faa mange Folk Penge til Vile- 

grimsrejfer eller andet, om de end iffe bringe ham Gater; hvad videre?” 

Han tilbød mig”, fvarede Audun, ,at blive bans Skutelivend og mange 

andre WGresbeviisninger”. „Et vaffert Tilbud“, fagde Harald, men han 

fod det vift ikfe blive Derved”. „Han gav mig en Knarr med den bådfte 

Farm, man bar feet her i Norge", fvarede Audun. „Det var ftormands- 

mæsfigt”, fagde Harald, „men ogfaa jeg bavde gjort det famme; gav han 

dig ikke mere?” Audun nævnte den med Sølvpenge fyldte Pofe, og 

Henfigten, i hvilken Sven havde givet bam Den. Det var overordentligt”, 

fagde Harald, „og jeg havde iffe gjort Det, Da jeg vide have anfeet mig 

fri for al ForbdindtligbedD ved at give Dig Skibet; fif du endnu mere?” 

„Ja“, fvarede Audun, ,ban gav mig Denne Ming, ſom jeg her bærer paa 

Avmen, da jeg, fom han fagde, ikke vilde være uden Midler, faalænge 

jeg havde den, om jeg end miftede alt det pvrige; han paalagde mig derhos 

afdrig at afbænde den, med mindre jeg troede at flylde en fyrftelig Mand 

faa meget godt, at jeg vilde forære bam Den: og Denne Mand har jeg nu 

fundet, tbi Det ftod Dig frit for at tage bande Dyret og mit Liv, men du 

fod mig fare i Fred Did ben, hvor andre ej fik Filladelfe at fomme". Med 

disſe Ovd tog Audun Ringen og gav Kongen den. Kongen modtog tat 

nemmeligt den med faa udſogt Fiinhed overrafte Gave, og fljenfede Au- 

dun gode Foræringer, førend han drog bort. Det tilføjes, at Audun 

fom beldigt til Island den famme Sommer, og at det fledfe gif ham 
meget godt 1). 

Den Unfeelfe, Thjodolf, Stuf, Halle og andre Sfalde nøde ved Har- 

alds Hof, vifer noffom, hvor meget han yndede Skaldekunſten. Idet Fo- 

vegaaende have vi ogfaa anført flere Erempler paa Den Færdighed, hvor- 

med ban felv udøvede den. At ban faavel af fin Samtid fom af Efter— 

tiden betragtedes fom en af de ypperſte Kjendere og pualideligite Bevøm- 

mere af Skaldekunſtens Frembringelfer, fremlvfer faavel af fleve Bevet- 

ninger i hans Saga fom af den Omftændighed, at hans Vers i Snorre 

Sturlasjøns Skalda eller Unviisning til Digtefunften byppigt anføres 

1) Harald Haardraades Gaga Gap. 72—73.  Morfinffinna fol. 10 a. b. 

Blandt hans Ejterfommere nævner Hvrotfinffinna en vis Ihorftein Gydas- 

føn, der maa have levet omfring 1300. 
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blandt de vpperfte Skalders Urbejder ſom Flasfifte Monſtere til Efterlig— 

ning. Hvor frengt ban bedømte endog fine egne Præftationer, have vi 

ovenfor feet, Da han ſtrax for Stanford-Sluget erklærede et Vers, han 

bavde improviferet, Daarligt, fun fordi det indeholdt en Dunkelhed '). Og 

bvor føarpt bans Øre var, derom vidner en liden, i Sagaerne opbevaret 

Fortælling om en Art af poetiff Veddefamp mellem Kongen, en Mand 

ved Navn Thorgils, og Thjodolf Stad. Engang, berettes der, Da Kon- 

gen fejlede med fin Flaade langs Kviften, fom ban forbi en Man», der 

fad i em Baad og fiftede. Kongen var i godt Lune og fpurgte om ban 

funde Digte.  VGjebliffelig fom ban med et Verå, hvis førfte Halvdrel 

bandlede om hans Fifteri, hvorledes han fangede baade Hyſer og Langer; 

Den anden derimod om hans tidligere Krigsbedrifter, hvorledes han bar 

et guldomvundet Sterd, og farvede Spydet i Blod. — Hiint — faaledes 

fluttede ban Den førfte Halvdel — føede for fort Tid fiden (var 

bat fyrir skömmu), dette — faa endte Den anden Halvdet — 

derimod for lang Tid fiden (var bat fyrir löngu). „Har du alte 

faa været hos Fvrfter eller i Slag", fpurgte Kongen  Bisfelig”, 

fvarede biin, , men Éfvæd nu imod". Da fvad Kongen et Vers, bvis 

$Halvdele endte paa famme Maade; det var for fort Tid fiden, fvad 

ban, at hans tapre Hirdmænd bug (98 paa Danerne, men derimod for 

fang Tid fiden, at han langt fra Fædrelandet fæmpede i GSerkland". 

Derpaa bed ban Ibjodolf at fvævde. Denne fvad et Vers omtrent af 

famme Indhold, fremdeles med de famme Stutningsord for hver Halvdeek; 

men det Ord, der i Slutningslinjen af førfte Halvvers frulde rime fig 

paa Stavelfen skömm, var Ordet gröm, med enkelt m. Dette faarede 

Kongens fræsne Øre, faa at ban udbrød: „Nej bor den berømte Skald, 

fom iffe fan ſkaffe ordentlige Riim; ban figer gröm, skömm, me 

deng  derimod et Ord fom hrömm vilde bhave været fuldt Riim; 

dette flilte du Dig iffe faa godt fra fom meget andet". Thjodolf blev 

vred, og fagde at ban vilde fee paa, bvem der kunde digte bedre. Kone 

gen bad Fifferen at fvæde; denne gjorde Vanſkeligheder ved at fvæde ef 

ter at Kongen og Ibjodolf havde givet Prøver paa Deres Dygtigbed. 

Men Kongen gav ham en Guldring, og vedblev fin Bøn. Da fvad han 

et Vers, atter med De famme Slutningsowd; den førfte Halvdeel om Ga— 

ven, fom Kongen for et Ojeblik fiden bavde ffjenfet bam, den anden om 

Kongens tidligere Bedrifter mod VBlaamændene. Men denne Gang var 
ban ikke beldigere end Thjodolf i Valget af Riim. Kongen bemerkede 

Dog intet Derved, men bad Thjodolf Vigte imod. Denne vægrede fig. 

el digter du godt”, fagde Kongen, , men du taaler beller iffe at børe 

1) Nemlig fordi Ordet pmina* i Originalen, fe Harald Haardraadeg Saqa Gay. 

118, fnarere fan henbøre til ,hjålmar* end til det underforftaaede ,brynju*. 
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mindfte Davdel over Vine Frembringeljer”. Kongen fvad nu felv et Vers 

efter det forrige Monſter, i hvis anden Halvderl ban, merfeligt nof, om- 

talte en Sejlads, han for lang Iid fiden ſkulde bave foretaget føndenfor 

England. Da ban ingenfinde bavde været med paa noget faadant Tog — det 
maatte Da i alle Fald have været, forend ban var femten Hav gammel, 

og forbigaaet af Sagaftriverne —, ſkulde man friftes til at tro, at „Eng— 

fand” ber fun ved en Grindringsfrjl af dem, der fenere fremſagde Verfet, 

eller ved en Læfefejl, er fommet i Stedet for  Engelsnes" d. e. Cap. Et. 

Angelo eller Malea, det ſydoſtlige Forbjerg par Peloponnes, føndenfor 

bvilfet ban oftere fejlede; iſer Da alle de øvrige Vers, Der ved Denne Lej— 

fighed improviferedes, paa Det forfte nær, i anden Halvdeel handle 

om Kongens Bedrifter i Levanten. - VBaadmanden fvad til Gjengjeld et 

Vers, hvor han berømmede deels Kongens fidfte Tog mod Venderne "), 

deels hans tidligere Heltegjerninger i Serfland. ,Dette”, fagde Kongen, 

bar De bedfte Udgange af alle dine Vers; ev du I Mangel eller mislige 

Omftændigbever, faa fom til 08; jeg ſkal da give dig Hvad du behøver”. 

„Nej“, fvarede Baadmanden, ,med mig bar det ingen Nød; jeg gjorde 

dette fun for Moro Sfyd. Mit Navn er Thorgils; jeg var med Din 

Broder, Kong Olaf, i Slaget paa Stifleftad". Med disfe Ord faftede 

han Fiſkerkoften af fig, og vifte fig Da at være en Mand af færvdeles 

frigerff Udfeende. Han gif i Kongens Fjenejfte, og forblev fiden hos ham *). 

Haraldå tore Aands-Evner, udbredte Erfaring og, i det mindfte for 

den Tid, fjeldne Kundffaber fandt ogfaa almindelig Anerfjendelfe, og hvor 

førhadt han end paa enkelte Steder funde være fom Konge, var der dog 

fun een Stemme om bans aandelige Fortrin. Endog den bremiffe Ma- 

gifter ADam, Der for øvrigt bedømmer ham faa baardt, og fætter ham i 

Klasfe med de værfte Tyranner, taler Dog med ftor Agtelfe om bans tide 

figere Krigsbedrifter og betydelige Erfaring 3). Hans Underfaatter fpurgte 

ham endog, fom Ddet lader, til Naads i farlige Sygdomstilfælde. J det 

mindfte have Sagaerne opdevaret os een Beretning om en Helbredelſe, 

Kongen ffal Have tilvejebragt -VBeretningen er viftnok beel mistænfelig, 

men Den torde Dog funne betragtes fom et Bidnesbyrd om De ſtore Fore- 
ftillinger, Samtiden og den nærmefte Eftertid nærede om Haralds Ind- 

figter*). Oberhoved fære vi beraf, faavel fom af alle andre Trak, der 

1) Harald Faldes her „Vendernes Ødelægger"'; dette Vers bekræfter faaledes det 
oven anførte Udfagn af Mag. Adam, at Harald herjede Vendland. 

3) Harald Haardraades Saga, Gap. 108. Morfinffinna, fol. 17 a. 

3) Han falder ham faaledes, hvor han taler om hans Nordiishavs - Erpedition 

(IV. 38), experientissimus Nordmannorum princeps. 

4) Fortellingen ftaar at læfe i Harald Haardraades Saga Cap. 97, 98, Mor: 



366 Harald Haarbraade. 

meddeles af Haralds Liv, at han maa have været en højft begavet Mand, 

af en fremragende Manda - Overlegenhed og en flarpt udpræget Perfon- 

lighed. 

32. Folkets Vilkaar, Skikke og Sader under Haralds Regjering. 

Uagtet Haralds beſtandige Krige ſynes dog Folkets Kaar under hans 

Regjeringstid i det hele taget at have været gode, og den Misfornøjelfe, 

fom berftede, havde mere fin Grund i hans Strenghed og idelige Forføg 

paa at udvide fine Nettigheder, end i noget okonomiſk Tryk for øvrigt. 

Den Ulempe, Krigen bragte, beftod meeft deri, at Foltet ulejligedes med 

idelige Ledings-Opbud tbi Landet felv herjedes iffe, naar maaſkee undtages 

de aller fydligfte Strøg i Nærbheden af Halland; derimod gjorde De norføe 

Krigere fom vfteft et godt Bytte i Danmark ved De aarlige Plyndrings- 

tog, og følgende Den, ogſaa af fenere Hærførere anvendte, mere floge end 

humane Regel, at Krigen felv maa underholde Krigen, ndffærpede Harald 

fine Mænd iffe een, men mange Gange, at de ved. at erhverve faa meget 
Bytte fom muligt maatte fee til at holde fig fiadesløfe for den Bekoſt— 

ning og Ulejlighed, fom Krigstjeneften paadrog dem: en Opmuntring, 

De heller iffe undlode at tage til Følge").  Uf det ffore nordeuropæifke 

Unar 1056, der endog rammede Sverige og Island, fynes Norge ikke 

finffinna fol. IL, b. Den handler om en mægtig Thronders, ved Navn Hall 

dors, Datter Ingebjørg, der efter et Beføg, Kongen havde aflagt Der paa. 

Gaarden, blev meget fyg, idet hendes Bug fvulmede op, og Torſt og Hede 

plagede hende. Halldor, figes der, fpurgte Kongen til Raads, og denne 

fagde at hun maatte have flugt en Orme-Unge, der fiden havde voret inde 

i hende Han angav et Middel til at faa lokket den frem og drædt den, 

hvilket ogfaa lykkedes, ffjønt hun led meget derved, og hun fiden efter ikke 

ret fom fig, førend man, fom Kongen bed, havde paakaldt Jomfru Maria 

for hendes Skyld, og lovet at Ingebjørg paa Marias Himmelfartsdag ſtulde 
fynge ,beati immaculati* og 7 Pfalmer. Siden bejlede em Lendermand til 

hende, men efter Kongené Naad afflog Halldor Tilbudet, og Ingebjørg blev 

fiden ved Kongens Foranftaltning og med GFaderens Samtykke fat i et 

Nonneklofter. Da flige Ormebiftorier, faa hyppigt de end fortælles, endog 

nu omftunder, alle ere ufande; da Beretningen ikke lægger Dolzsmaal paa, 

at onde Tunger angav hendes vel fortrolige Omgang med Kongen fom Aar— 

fagen til hendes FIldebefindende, og da det ligeledes er underligt at Kongen 

fiden ej tillod hende at gifte fig, men fatte hende i Klofter: ſtulde man 

næften formode at den Sammenbæng, fom den almindelige Folfefnak anty- 

dede, var den rette. Nonnekloſtret, hun fendtes til, maa for øvrigt have vær 

ret etfteds ubenfor Norge, maaffee i England, da der ej paa den Tid fand- 

tes Nonnekloſtre i Norge. 

1) Se ifær Mortinffinna, fol, 9. 
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fynderlig at have været berørt: Det omtales iffe for Norges Vedfommende i 

GSagaerne, medens vi Derimod have feet at Kong Harald fendte Korn til 

Islands; det tilføjes endog, at han for at ſkaffe Jslændingerne end ftørre 

Lettelſe, tillod dem at fende Deres Fattigfolk over til Norge: alt fammen 

Tegn paa, at der ber iffe herffede nogen Mangel 1). Handel og Skibs— 

fart fan formedelft Krigen med Danmark iffe have været i faa god Gang, 

fom i den dybeſte Fred, men den var Dog ikke ganffe afbrudt, iffe engang 

med Danmark felv, i dDet mindſte for neutrale Skibe, bvilfet Audun Jslændings 

og Sneglu-Halles Hiftorie vifer; med De øvrige nordeuropæiffe Lande, nemlig 

med England, maa Handelsforbindelfen fiffert have været meget levende. 

Saaledes omtales biin Fhore Guglandsfarer, Der bavde ligget i Sejlads 

til forffjellige Lande, og bragt Kongen Koftbarhbeder bjem *); da Sneglu- 

Halle, efter at bave opboldt fig en Stund i England, føgte at faa Plads 

ombord paa et af dDe Stilte, der ſkulde afgna til Norge — og dette næve 

nes ej fom en Undtagelfe, men fom noget fædvanligt — havde allerede 

faa mange Tydſkere tinget fig ind med mange Varer, at Halle ikke no— 

genfteds funde fomme an, og alene ved en Lift ftaffede fig Optagelfe. 

Den forben nævnte Islæending Odd Ufeigsføns Ungdomsbiftorie vifer, 

hvorledes De driftige Handelsmænd i hine Tider bare fig av, for at ar- 

bejde fig op fra lidet til en fror Formue. Hvad Der ber fortælles om 

FIskændingen, maa ogfaa I Det hele taget pasfe paa Forboldene i Norge. 

Ovds Fader Ufeig, en Datter-Datterføn af en mægtig Mand, der lige 

fedes hed Ufeig, og var en af Dem, der vovede og formaaede at modfætte fig 

Gudmund den mægtiges Anmasfelfer, gjorde fun lidet af fin Søn, fom 

Derfor blev fed af Opboldet hjemme, og I fit 13de Aar bad ham om 

Penge-Underftøttelfe til at føge fin Lvite blandt Fremmede. Men Fade 

ren afflog ham bans Bøn, bvorefter Odd tog et Fiffevaad med Filbehør 

og 12 Alen VBaadmaal, og begav fig bort. Han flog fig I Følge med 

nogle Bær-Mænd, der optoge ham i Folig med fig, og deels faante, 

deels lejede, derls folgte ham paa Kredit, hvad han behovede. Med dem 

faa ban i tre Aar ude paa Fifteværene, og var faa heldig, at han inden 

Den Tid ej alene havde tilbagebetalt fin Gjeld, men ogſaa erhvervet et 

godt Overſkud, for hvilfet han fjøbte Part I en Færgeffude. Med denne 

faa ban en Tid par Fragtfart mellem Midfjorden og Strandene paa 

Nordlandet, og vandt faa meget at han førft udløfte fine Mevdejere, og 
fiden, da ban blev fed af dette Liv, kunde fjøbe fig Vart i et Kjovmands- 

ſtib. Med dette Drog han nu paa Handelsrejfer til andre Lande, var 

fremdeles baade driftig og heldig, og havde om en føje Tid bragt det 

1) Se ovenfor S. 220. jvfr. Harald Haardraades S. C. 54, Snorre C. 36. 

2) Se ovenfor S. 258. 
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Dertil, at han ejede en Knarr og Størftedelen af dens Ladning. Han 

fortfatte fine Handelsrejfer og forogede ftedfe fin Formue; han blev nu 

faa rig og anfeet, at Fyrfter og Høvdinger indbode ham til fig vg vifte 

ham megen Ure.  Saaledes var han ogfaa Harald Haardraades Gjeft, 

og vilde fandfynligviis have vedblevet at ftaa i et venfkabeligt Forbold til 

ham, hvis fun iffe den uheldige Begivenhed med Henfyn til Finnehandelen 

var indtruffen, Der nær havde foftet Odd baade Liv og Gjendom. Men 

han flap, fom vi have feet, beldigt derfra, og fortfatte fremdeles fine Han- 

Delsforetagender, fom ban Drev I ftorre og ftørre Maaleſtok. Tilſidſt havde 

han to Knarrer i Fart, vg anfanes for Den rigeſte og heldigſte af den 

Tids Kjøbmænd paa FJsland. Da føjede han endelig fine Benner i at 

flaa fig til Ro og fjobe fig en Gaard, nemlig Mel i Midfjorden paa 

Nordlandet. Her indrettede han fig med megen Pragt, og fevede paa en 
ftor 00, hans Rigdom anflog man til lige far meget fom tre af dem, 

der ellers regnedes for De vigefte, ejede tilfammen; ja Vet bed endog fiden, 

at Der aldrig havde været nogen Mand paa Øen, der i Rigdom kunde 

maale fig med ham. For vet at regnes blandt Landets Stormænd maatte 

han ogfaa bave et Godord: det fjøbte han '), og blev nu den vpperfte 

Mand der nordpaa. Hans Nigdom og hurtige Opfomft vakte ham vifte 
nof Misundere og mægtige Fiender, der paaførte ham en farlig Proces; 

men hans Fader Ufetg, der hidtil havde holdt fig aldeles fra ham, fom 

en ganffe fremmed, føm ham til Hjelp med fin Klogffab, og ban vedblev 

at være en mægtig og anfeet Mand faa lange ban levede?). 

Danmarf, Gngland, Irland, Skotland, Franfrige og Tydſkland vare, 

fom man maa antage, fornemmelig de Lande, hvortil vore Forfædre paa 

Harald Haardraades Tid gjorde Handelsrejfer, ligefom danſke, engelffe 

og fariffe eller tydffe Sfibe byppigt faars i norſke Havne, fornemmelig 

dDe vikſte. Auſterveg eller De ofterføifte, ifær rusſiſke, Havne, bleve lige 

fedes byppigt beføgte, Deels for Pelsverfhandelens Skyld, deels for Ind— 

fjøb af de foftbare afiatifte Varer, fom paa de ftore Flovder bragtes til Nus- 

1) At Godordene Éunde kjøbes, ev ovenfor viift. 

2) Bandamanna-Saga. Den Beretning, fom denne meddeler om den Ovd 

Ufeigsføn paaførte Proces, er i højefte Maade underholdende, og bærer derhos 

ganffe Sandhedens Prag. Sagaen har fit Navn deraf, at 8 Høvdinger havde 

forbundet fig om at ødelægge Odd ved denne Proces; de Faldteé derfor 

„Bandamenn“ eller Forbundne. De vare Hermund Illugesſon fra Gilsbakke 

(Søn af Illuge den fvarte), Gelle Thorkelsføn fra VBreidefjorden, Egil fra 

Borg, Søn af Stule Thorfteinsføn, Jærnftegge fra Eyjafjorden, Sen af 

Einar fra Jveraa, Stegg:Brodde fra Øftfjordene, Søn af Bjarne Brodd-Helges— 

føn, og tre andre, tilfammen Repræfentanter for de ypperfte UACtter paa JE 

and, og viftnor alle betragtende Odd med misundelige Øjne fom en Parvenu. 
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lands Markedspladſe, fornemmelig Novgorod, der nu mere og mere tiltog 

i fommerciel  Betydenbed, medens De baarde Knæt, FJumne eller Jom 

bavde lidt i De fidfte Krige, og overhoved Den naſten uophørlige Krigs- 

tilftand, hvori Venderne befandt fig faavel med Iydffere fom Nordboer, 

nødvendigvis maatte fætte Denne forben faa vigtige Handelsftad betydeligt 

tilbage, og inden føje Tid bringe den ned i Nakken af de øvrige, lidet 

merfelige, vendiffe Smaaftæder '). Venderne derimod føgte at hevne fig 

paa De Chriſtne og holde fig ffadeskøfe ved at udrufte Soroverſkibe, der, faa 

vel fom Kurernes og Gjternes, foruroligede Djterførns Farvande, og ifær hjem— 

føgte Kyſterne af De dDanffe Øer 2). Ogfaa Bjarmeland, eller Handelsmarkedet 

ved Dvina-Floden, blev endnu Tid efter anden beføgt af Nordmændene, ſtundom 

paa fredelig, ftundom paa frigerff Vis”). Norges Handelsforbindelfe med 

Grønland ev ovenfor omtalt, vg det er veliffe faa ufandfynligt at enfelte nor- 

fe Skibe ogſaa, enten tilfælvdigviis, eller med Plan, beføgte Vinland 4). 

Foruden Handelsrejfer og De enkelte VBitingetog, der endnu, ffjønt 

vderft fjelden, foretoges enten til de ivjte Farvande eller Bjarmeland, vg 

De Rejjer, fom unge æventyrlyftue Krigere gjorde til Conftantinopel for 

at tage Fjenefte i den groſke Hær eller blandt VBæringerne, blev efter 

Chriſtendommens Befæftelje ogfaa en anden Art af Rejfer meget fædvan- 

fig hos Norddoerne, ligefom den fænge havde været almindelig hos De tide 

ligere til Chriſtendommen omvendte Mationer, nemlig Pilegrims-Nejfer 

til hellige Steder. Disſe Nejfer gjaldt, fom man lettelig fan begribe, ifær 

Rom. Dog gjeftedes ogfaa ftundom det hellige Land), ijær, fom man 

maa formode, af de Nordboer, der allerede bavde naaet Gonftantinopel. 

Et Stad, der ogſaa byppigt Veføgtes af Mordboer, fom overhoved af 

Pilegrime frø hete Den ofridentalffe Ghriftenhed, var Upoftelen St. Jakobs 

1) Met omtaler Mag. Adam endnu Jumne fom meget anfeet (IL 19, jvfr. oven- 

for I, 2. 6. 75,) men det er at formode, at han, fom dog ikke felv havde 

været der, har føildret Forholdene fom de vare noget tidligere. Thi man 

finder paa den Kant ingen arabiffe Mynter yngre end 1050, og vift er 

det at Jumne heller itfe omtales fom Handelsftad efter 1100. Helmold, 

der førev ved 1180, udffrev igjen tildels Mag. Adam. 

2) Naar det i Ljosvetningafaga Gap. 29, fortælles om Hall Utryggsføn og Vit 

væringen Baard, at de paa en Rejfe til Uufterveg bleve overfaldne af Vifin- 

ger, hvis Angreb dog Skibsfolkene, opmuntrede af Hall, floge tilbage, da ev 

det enten vendiffe, kuriſke eller eftiffe Sørøvere, fom her menes. 

3) Harald Haardraades Sonneſon Haafon bhjemføgte Bjarmerne og Eæmpede 

+ med dem hjenved 1090, fom det nedenfor føal omtales. 

1) Se ovf. I. 2. S. 462. 

5) Saaledes f. Er. af Ihore Hund, og tidligere af Thorvald Kodraansføn. 

Mund. Det norfte Folks Hiſtorie. J. I. 24 
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Grav i Galicien i det nordveftlige Spanien, eller, fom Stedet efter ham er 

fafdet, Santjago de Compoſtella *). Vi have allerede i det foregaaende 

feet flere Exempler paa flige Pilegrimsrejfer, faa vel fra Norge, fom fra 

Island, og det endog ftrar efter Chriſtendommens JIndførelje, f. Er. 

Flofes og Kaared, Einar Fhambarftelves, Sighvat Skalds. Naar alle 

rede faa mange af de fornemfte Mænd i Norden  nævnes blandt Vi- 

fegrimenes Fal, fan man være forvisfet om, at deres Untal blandt Dde 

favere Klasfer maa have været meget ftort. Dette vifer fig ogfaa I det 

mindfte for Danernes Vedkommende deraf, at allerede Kong Knut paa fin 

Nejfe, fom vi have feet, traf Foranftaltninger til Sitterhbed og Fred for 

afle De af hans Underfaatter, Der droge gjennem Ulpepasfene til Jtalien, 

og at han oprettede Hofpitier for dem *). Node nu end Mordmændene, 

efter Opløsningen af Forbindelfen mellem Danmart og Norge, itte å Ule 

mindelighed godt af disfe Foranjtaltninger 3), faa undlode de Dog vift ikke 

derfor, lige fuldt at foretage hyppige Pilegrimsrejfer, ifærdeleshed da 

faadanne meget ofte paalagdes fom Pønitens for gejitlige Forfeelfer, og 

fun de Nigere vare iftand til at fjøbe fig Aflad derfra, medens derimod 
Rejfen netop foretoges af de Fattigfte. Paa den hete Nejfe ftulde man desuden 

undvære alle Befvemmeligheder, og vandre frem barfodet, i en fimpel, om YD 

myghed vidnende Dragt; det var heller ikke nogen Sfam at betle, naar 

man vejite i et faa rosværdigt Øjemed, og fær funde man fordre Føde og 

Pleje i de Kloſtre og øvrige gejitlige Stiftelfer, man fom forbi; ja paa 

de meeft befarede Pilegrimsveje havde Kloſtrene endog, for at deres Rolig— 

hed ej ffulde forſtyrres ved altfor hyppige Beſog, oprettet Herbergefieder 

eller Hofpitier til fyge eller affræftede Pilegrimes Optagelje og Pieje. 

1) See herom ifær Werlauffs indholdsrige Ufhandling -om de gamle Nordboers 

Befjendtflab ved den pyrenæiffe Halvo“, i Annaler for Nordiff Oldkyndighed 

og Hiftorie, 1836. S. 18—62.  Galicien Faldtes af vore Forfædre efter St. 

Jago Jafobsland og Hyppigheden af Rejferne derhen, i det mindfte fra Dan: 
marf, fees deraf at de Muslingffaller, hvoraf Pilegrimene betjente fig til 

at drikke og fom de havde befæftede paa deres brede Kraver, i ben danſte 

heraldiffe Jerminologi Ealdes „Ibſtaller““ d. e. Jafobs-Skaller, Om den 

danſke Høvding, der efter et Krigstog til Galicien (maaffee i Folge med 

Nobert den Frifer, fenere Greve i Flandern) kaldtes Galize-Ulf, er forhen talt. 

2) Det vil vel her Fun fige, at han til de allerede beftaaende Hofpitier (fe ner 

denfor) legerede Pengefummer for at de færfkilt ſtulde førge for danſte Pi- 

legrime. 

3) Der gjordes dog vel i Udlandet ikke ſynderlig Forſtjel mellem dem, der hørte 

til den faakaldte ,danffe Junge”. Audun Jélænding var, fom vi have feet, 

i Følge med Pilegrime fra Danmart, men han flod rigtignok under Kong 

Svens færføfilte Beſtyttelſe. 
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Blandt de Kloftre, hvis Hofpitier faaledes fornemmelig fynes at have vær 

vet beføgte af nordiffe Pilegrime, var det rige Abbedi paa Øen Reidenau 

(Augia dives) i Bodenføen; et dette Klofter tilhørende Mefrologium, eller 

Fortegnelfe over de VPerfoner, hvis Dødsdag eller, fom vore Forfædre 

faldte det, MWartid, det højtideligholdt ved færffilte Sjælemesfer, er 08 

opbevaret, og indeholder benved 400 nordiffe Navne, af hvilke enfelte pjen- 

fonligt vife fig at være danſke, men andre igjen lige faa beftemt iffe-danfte, 

og enfelte ubdtryffeligt benføres til Island). Den fvdlige Beliggenhed 

af de Steder, der beføgtes, gav Andfedning til, at vore Forfædre, naar de 

talte om Vilegrimsrejfer, fædvanligviis brugte Udtrykket „at gaa fyd" 

(ganga suödr), og Nejfen felv faldte8 sudrganga *). Fil Rom tog man 

fædvanligviis Vejen enten over Danmarf, Sarland, Rhinegnene og De 

helvetiffe eller tyrolffe Alpepasſe, eller over Flandern, Franfrige, Burgund 

og Piemont; bitn faldtes den øftre, Denne Den veftre Vej 3). Den ſidſte fulgte 

man vel og tildeel8, naar man føulde beføge St. Jago i Galicien *). Uag— 

tet nu Rejſer egentlig fun foretoges i et fromt Øjemed, flaar det Dog 

itfe Fejl at mange, mere verdsligfindede Pilegrime benyttede Lejligheden 

til at knytte Handelsforbindelfer, og maaffee underhaanden at indfjøbe 

Koftbarheder fra Syden, fom de fiden bragte til Hjemmet, enten til eget 

Brug, eller til Salg Under alle Omftændigheder maa De have bjembragt 

en vig Stat af Erfaring og Erindringer om Sydens højere Kultur, Der 

iffe funde andet end bære Frugter i Norden. Paavirkningen af frem- 

mede Landes Kultur tiltog, da St. Olafå Helligdom i Throndhjem blev 

berømt i Udlandet og byppigt beføgt af fremmede Pilegrime. Dette var 

allerede Filfxfdet, da Mag. Avdam førev fit Ber, fun faa Aar efter Har- 

alds Død. Bed St. Olafs Grav" figer han, ,udretter Herren lige 

til den Dag i Dag underbare Helbredelfer, fan at De Der haabe at 

faa Hjelp af hans Fortjencfter, ſtromme DVerhen fra fjerne Egne. 

1) Se Untiqvarifl Tidsſtrift for 1849, S. 69, flag.  Ivfr. Mones Angeiger, 

IV. 97—99. Ifolge denne ffulle Optegnelferne iffe naa længer end til Begyn- 

delfen af det Ilte Uarhundrede, hvilket rigtignok for de norffe Navnes VBed- 

fommende fynes noget problematiff, deels fordi det ej er vimeligt at allerede 

da faa mange driftne Nordboer, ifær fra Island, ſkulde have beføgt Stedet, 

deelg fordi den tydeligt iøjnefaldende Forffjel mellem norffe og danffe Navn- 

former, fom ,ascethle* (Åsketill) og ,eskel* (Åskell) vidner om et yngre 
GSyprogftadium. 
Benævnelfen ,pålmarar* fynes udelukfende at være anvendte om dem, der 

beføgte Palæftina, fe Fornm. Sögur VI. 162. VII. 199. IX. 417. 

Se Njaals Saga Gap. 159, 160, jvfr. ovenfor I. 2. S 439. J Werlauffé 

Symbolæ beffrives nøjagtigt den øftlige Vej. 
4) En gammel Sø-Route fra Nibe faavet til Gompoftella, fom videre gjennem 

„Narveſe“ (nearwesæ, Njørvafund) til Palæftina er meddeelt i Sol. 96 til 

Mag. Adam IV. I. 

» 
— 

w 
— 
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372 Harald Haardraade. 

Man indretter Rejſen  faaledes, at man enten fra Valborg eller Vend— 

fysfel i Danmark par ven Daq fejler over til Det norſke Landffab Vi- 

fen, og Derfra fyrer til venftre langs Norges Kviter; faa fommer man 

paa den femte Dag til Throndhjem; elfer man fan vg tage vn anden Vej' til 

Kanda fra Skaane af, men da den gaar langfomt gjennem Fjeldegne, og 
da den derhos er fuld af Farer, pleje De Nejfende itte faa meget at vælge 

ben” *). 

Virkningen af den tiltagende Forbindelfe med de ſydlige, mere forfi- 

nede, Nationer funde Dog endnu ikfe i nogen betydelig Grad gjøre fig gjeldende 

paa Haralds Tid; han overbøldt desuden felv, uagtet ban faa fænge harde 

været udenlande, ſtrengt de gamle Skifte og Sædvaner.. Det var forſt under 

han8 Søn Olaf, at nogen merkelig og gjennemgribende Forandring indtraadte, 

fom vi i Det følgende ville fre. Den famme nammeldags Stmpelhed, fom 

fandt Sted ved Hoffet, herſkede derfor viftnof ogfar rundt omkring i Landet hos 

de mægtige Godsabefiddere; og de Trok, der eve os lebnede af Livet paa 

deres. Gaarde, vife os ſtedſe Billedet af Overflodighed og forartet Gjeft- 

fribed, men alt fammen endnu paa Fadrenes fimple Viis, uden nogen frørre 

Befvemmeligbeder eller Forfinelfe, enten i Skifte eller i de vdre Omgi— 

veffer. Endnu havde man Å Stuer og Haller den blotte FJurd til Gulv, 

beftrøet med Halm; endnu brandt Ildene langs Gulvet mellem begge 

Bænferader, og Nogen føgte fin Udvej gjennem de famme Aabninger, Der 

vare beftemte til at ſkaffe Lys, nemlig Ljoren overft i Faget og Glug- 

gerne langs Bryngaſene. Pragt tilvejebragtes deels ved De Vaaben, 

bvormed Hallerne prydedes, deels ved de Udffæringer, Ver vare anbragte 

paa Hjelterne, deels ved De Fapeter, Der ved feſtlige Lejligheder opbæng- 

te8 faa vel fom ved de Fade og Driffefar, Der anvendtes paa Bordene. 

Mjød og Øl var den fædvanlige Drif, der fra Ddet tørre Kar (Skapker 

eller Øfe-Karret) ved den ene Ende af Stuen, foldtes i Drikkehorn og 

Bægere. Det enefte, hvori man tidligt fones at bave holdt Skridt med 

Udfandet, var Klædedragten, thi Denne var blandt De bøjefte Klasfer i 

Norge neppe forjfjellig fra Den, Der brugtes i England og Fudftland. 

Paa fmukfe Klæder og Vaaben fatte man færdeles Priié; men bvad man 

ifær føgte at indrette ffadfeligt og bvor man vgfaa havde merft Anledning til 

at vife Pragt, var Sfibene med alt deres Filbebor.  Ogfaa i denne Hen- 

feende funde man med Letbed vette fig efter Udlandets Skifte, Dog ſynes 

Nordmændene felv ber at Lave bragt Det meget VIDE; fornemmelig rofes 

meget De ſtribede baalogalandfte Sejl.  Hovdingerne8 Gavmildbed var 

overovdentlig, fær mod Deres bortdragende Gjefter, og maa bave gjort 

Gjeftebudene langt bekofteligere, end vi nu godt funne foreftille os. Et mer- 

1) Mag. Adam IV. 32. 
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keligt Grempel paa den Gavmildhed, anfeede og bøjbyrdige Mænd  fandt 

Det pasfende at vije, endog i Almindelighed, eller mod andre end Dereg 

Gjefter, indeholdes i en Beretning om Den fornemme islandffe Høvding Brand, 

Søn af Vermund Mjove og Sroderfon af Vigaftyr, der var faa berømt for 

fin Nundbaandethed, at ban endog bavde faaet Filnavnet den ørve eller 

gavmilde ?). Brand, der allerede nævnes blandt De Jslændinger, fom 

antoge Gbriftendommen ved Olaf Tryggvesſons Hof tilligemed Kjartan 

Olafsſon, fom paa fin gamle Alder en Sommer til Nidaros, Da Kongen 

juft var i Byen. - Denne, fom havde hørt faa meget om hans Gavmild- 

bed, fit Lyſt til at fætte ham paa Prøve, og fendte Thjodolf Skald til 

ham med Den Hilfen, at Kongen gjerne vilde bave hans Kappe. Thjodolf 

traf Brand ifærd med at maale op et Stykke Lærred; han havde for Be- 

fvemmeliqhedens Skyld hængt fin Sfarlagensfappe ved VBaandene over 

fit Hoved, og boldt en guldbdeflagen Øre under UAUrmen. Da FIbjodolf 

fremførte Kongens Hilfen, fvarede Brand intet, og ble ved at maale, 

men (od alene ved et Nyt med Hovedet Kappen faldened bag fig. Thjod— 

off tog Den og bragte Den til Kongen, fom forundrede fig vver hans 

Storfindethed, Der ej engang havde tilladt ham at ytre et enefte Ord; 

men ban Havde Lyſt til at prøve han end mere, og fendte Thjodolf paa ny 

afjted for at bede om bans Oxe. FThjovdolf fyntes det var en Sfam, 

og undflog fig, men Det hjalp ikfe: ban maatte gaa. - Ved Anmodningen 

om Øren vakte Brand Den taus fra fig, uden at male et Ord, og 

vedblev at maale. Kongen blev end mere forundret end for, men fendte 

Dog Thjodolf, faa meget Denne end bad for fig, tredte Gang afſted, for at 

forlange Kjortelen, Brand havde paa fig. Du Brand fil denne Anmod- 

ning, tog ban ſtrax Kjortelen af, og maatte faaledes afbryde fin Sysfel; 

men ban fagde fremdeles ikke et Ord; fun fprettede ban det ene Erme af, 

førend han faftede Kjortelen til Thjodolf. Da Kongen fit den, og faa 

at Det ene Erme manglede, beundrede han Brand fordi han var lige faa 

forftandig, fom gavmild; Det var tydeligt, fagde ban, at Brand ved at 

fprette Det ene Erme af vilde give at forftaa, at Kongen alene Havde en Haand 

til at modtage, men ingen til at give. Derpaa (od han fende Bud efter 

ham, vifte ban megen Hæder og gav ham fore Foræringer *). Den 

overordentlige, men Dog forftandige Gavmildhed, fom Den islandffe Høv- 

ding ber vifte, bavde ſikkert Sideftvffer i mange gjeve norſke Høvdingers 
Jæd. Om en faadan gjev norft Hovdings og Lendermands Gieſtfrihed, 

Taknemlighed, Gavmildhed og Pragtlyft indeholdes der et merfeligt Vid- 

nesbyrd i em anden liden Fortælling, der å Harald Haardraades Saga 

1 Om Bermund og Brand, fe ovenfor I. 2. S. 172. 337. 

?) Harald Haardraades Saga Gap. 96. Morfinffinna, fol, 11, b. 
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er opbevaret 08 1), og fom ganfte bærer Sandhedens Præg. En rig 

islandſt Handefsmand, Fhorvard Kraafeneb, fom en Sommer med fit 

Skib til Nidaros, gik op til Kongen, og tilbød ham fom Gave et Sejl, 

han havde ombord paa GStibet; men Kongen var i flet Lune, og vilde 

iffe engang fee Sejlet, end fige modtage det, foregivende, at et, han tivli- 

gere havde fanet af en Islending, var faa Daarligt at det gikt itu under 

Sejladfen, faa at fan nær var fommen til Stade. Da fpurgte Thorvard 

Kongens Svoger Lendermanden Eyſtein Orre, om han vilde modtage 

Srjlet, og bad han fomme ombord og tage det i Øjefyn. Eyſtein fulgte 

med, erøfærede at han aldrig havde feet bedre Sejl, taftede ham for Ga- 

ven, og bad ham beføge ham hjemme paa Gifte til Vintren og fre bvorle- 

Deg han der havde det. Fhorvard fom imidlertid iffe, hvad enten Han 

nu undfaa fig, eller ej havde Tid; da Vaaren fom, gjorde han fit Stiv 

rejfefærdigt, og fejlede fydefter, lang Kviten Men da han fom til Svl- 

ffel paa Nordmøre 2), fif han ugunftig Bind, faa at han maatte lægge Vi 

i flere Dage. En Dag fom en fmut fuldt bemandet Skude roende hen 
til dem; en Mand i vød Skarlagens Kjortel, der fad ved Roret, fpurgte 

om Fhorvard Kraafeneb var ombord; Manden var Cyftein Orre, der nu 

felv var Dragen affted for at opføge Tborvard, om hvis Afrejfe ban vi- 

meligviis bavde faaet Nys. Han bebrejdede Fhorvard, at han iffe var 

formen til ham om Vintven, og lod ham nu iffe flippe, førend han fulgte 

med i Skuden tilligemed fan mange af hans Folk, fom han felv vilde. 

Da de fom til Gifte, fandt de et prægtigt Gjeftebud beret i Den frore 

og herlige Gaard. Man fad fænge om UAftenen og draf.  Næjfte Mor- 

gen tidligt vilde Thorvard affted, men Eyſtein ſagde at Det endnu ikke tege 

nede fig til Bør, og vilde iffe høre om nogen Bortrejfe den Dag: man 

ſkulde fun overlade ham at pasfe paa Vejret. Thorvard maatte blive, og 

Dagen tilbragtes i Lyftighed. - Ud paa Dagen lod Cyftein bringe frem en 

ny guldbefat Sfarlagensfjortel og bad Fhorvard modtage den, ikke fom 
Belønning for Sejlet, men fom VBennegave, fordi ban paa Gyfteins Bøn havde 

forfadt fit Skib, frjønt han faa paa Nejfen. Den følgende Dag var der 

heller ingen Bør, og Thorvard maatte blive: Gjeftebudet vedblev, og Vet 

gif endnu prægtigere til end før. Nu fom Gyftein frem med en Gate, 

der, fom han fagde, ſkulde være til Gjengjeld for Sejlet: Det var em yp— 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 100. 

3) Saaledes Sagaen. Det fEulde ellers fynes, fom om Solffel paa Nordmøre, 

i 12 norffe Miles lige Ufftand fra Gifte, de Krumninger, Søvejen mellem 

Gundene gjør nødvendige, ikke medregnede, laa for langt borte til at Eyſtein 

fEulde have opføgt Thorvard ber, og at Stedet derfor er urigtigt nævnt I Ste» 

det for et andet nærmere. 
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perlig Skarlagens Kappe med det foftbarefte graa Pelsverk: denne Kappe, 

meente han, overgif lige faa meget alle andre Kapper, fom Cejlet var 

bedre end alle andre Sel. Morgenen efter fom Eyſtein felv og vakkede 

Thorvard, for at underrette ham om Vinden nu var god, og at han Dder- 

for iffe fænger vilde opholde ham. Da man havde fpitjt og drukket, og 

Thorvard vilde tage Afſked, fagde Eyſtein, at da Thorvards herlige Gave 

itfe, fom han fra førft af havde beftemt, tilfaldt en Konge, men derimod 

fun en Mand uden fyrſtelig Rang, vilde han, for nogenledes at hode ham 

ffadesløs for dette fejlflagne Haab, ftjenfe ham endnu en Gave, det var 

en Armring, fom Fhorvard modtog med Fat for al hans Gavmildhed. 

Sidenefter om Sommeren, da Eyſtein fejlede ifølge med Kongen, blev 

Denne opmerkſom paa bans ſmukke Sejl, og fpurgte ham, hvor han havde 

faaet Det fra. Eyſtein fagde da at det var det Sejl, han havde afflanet 
at modtage af Shorvard. „Der har jeg vigtignok flaaet Vrag paa et 

herligt Stvffe", fagde Kongen. Eyſtein tilbød ham ſtrax at bytte Sejl 

med ham, bvilfet Kongen ogſaa modtog, men det var dog neppe ftort nok 

for Kongens fvære Stib, naar det fom an paa at fejle burtigt 1). Ey— 

ftein Orre figes viftnof at have været den ypperſte af alle Lendermænd i 

Norge paa den Tid, og det tør faaledes not hænde, at han vgfaa I Gjeft- 

fribed og Gavmidhod overgik fine Standsbrødre; imidlertid funne vi dog 

af hans Ferd mod Fhorvard danne og en tydelig Foreftilling om den Ud- 

ſtrekning, hvori de norffe Stormænd anfaa det pasfende at opfylde Gjeſtfrihe— 

Dens og Fafnemlighedens Pligter. Paa deres Gaarde vrimlede der, fom det 

fynes, ftedfe af Folk, deels Gjefter, fom for en fort Tid vare i Beføg, deeld 

Venner og Paarørende, fom endnu iffe felv havde noget eget Filbold, og 

endelig en ftor Sværm af Fyende. De flefte af disſe vare vel paa Denne 

Tid endnu deels Frælle, deels Frigivne, men man maa Dog antage, at 
FIrællevæfenet nu var i hurtigt Aftagende, faa vel formedelft Chriſtendom— 

men8 Aand overhoved, fom formedelft den i Chriftenretten udtrykkeligt 

gitne Beftemmelfe om den aarlige Frigivelfe af et vift Antal Irælle *). 

J Norge, fom andeniteds paa de Tider, udførte8 ogfaa flere Fjenerfvs- 

ler af Herrens egne, eller hans Venners yngre Frænder, for at disfe der- 

ved funde oplæres I Høvifthed og finere Omgangstone; ftundom vel ogfaa 

fordi de ellers iffe paa anden Maade funde ſkaffe fig Livsophold. Saa— 

fedes fee vi, at Einar Tyambarffelves Stfofvend eller Kammertjener var 

en ung Mand, der var noget beflægtet med ham *). Den mægtige og 

1) Harald Haardraades Saga Gap. 100, Morfinffinna, fol. 12. a. 

2) Ge ovenfor I. 2. S. 635, 

3) Fortællingen om Halldor GSnorresføn i Fornm. Sögur NI. 152 flag. Vel 

er Førtællingen (fe ovenfor S. 264) mindre paalidelig, men dens Stildring 

af Forholdene kan dog lige fuldt være vigtig. 
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af. Kongen faa bøjt yndede Ulf Stallare havde å fit Huus to af fine Sy- 

fterfønner, Ufpaf og Ufviver, ganffe unge Drenge, der gjorde Tjeneſte 

fom bans „Hunde-Sbende“, eller VBogtere af hans FJagthunde, hvilke Han 

ej alene holdt bjemme paa fin Gaard, men ogfaa førte med paa fine Rej— 

fer, og med bvis Paapasning ban var faa nøjeregnende, at engang, Da de 

paa en Sørejfe, han foretog med Kongen, vare flupne bort, maatte Dren- 

gene opføge Dem, og med ftor Anſtrengelſe, ja endog med Livsfare paa en 

aaben Baad bringe dem tilbage til Sfibet, fom imidlertid med Den øvrige 

Flaade var fommet et langt Stykke videre. Maaſkee at disſe Drenge 

iftun bavde, hvad man falder Naadfensbrod hos deres mægtige Morbro- 

der, men det er mere fandfynligt, at denne Deres Stilling, fom overboved 

alle flige Ynglingeré Opvartningstjenefte i fornemme Huſe, betragtedes 

fom det førfte Stridt til fremtidig Hæder og Anfeelfe 1). 

33. Norge Deelt mellem Magnus og Olaf Haradsfønner. Krig og Frodsflutning 

med Danmarf. WMagnus'$ Dod. 

Det ov ovenfor omtalt, at Harads Søn Dlaf efter Favderené Ne— 

derfag og Fald fluttede Fred med Kong Harald Godwinesfon, og med 

det ubetydelige Antal af 24 Skibe drog til Orfnø, bvor ban overvin- 

trede, og bvor hans Halvfyfter Maria imidlertid var død. Han drog 

itfe derfra førend om Sommeren 1067, enten fordi ban førft vilde oppe- 

bie Fingens Gang i England, eller fordi hans Krigeres Saar ikke før 

vare blevne fuldfommen belbredede. I Følge med han vor bans Stif- 

moder Ellifiv, bans Halvfyjter Ingegerd, og Toſtigs tvende Sønner, 

Skule og Ketil Krot. Olafs ældre Broder Magnus var allerede ta- 
gen til Konge: før Faderen Ufrejfe, og havde ene raadet for Riget Den 

førfte Vinter og Vaar efter bans Fad. Men da Olaf nu anfom om 
Sommeren, blev voafaa ban firar tagen til Konge, uden at det fader til 

at Magnus lagde ban nogen Hindring i Vejen. Det vilde have været 

af megen Interesfe, om Oldftrifterne harde opbevaret o8 nærmere Efter— 

retninger om de Underhandlinger, Der upaatvivleligen maa bave ganet for- 

ud for Olafs Opbøjelfe paa Kongetronen. »Thi Overeenskomften mellem 

Magnus den gode og Harald Haardragde blev ikfe tagen til Monſter; 

den. qif nemlig ud par en Foælesregjering for det bele Rige, medens 

derimod Niget nu blev deelt mellem Harald Haardraades Sønner, faaledes 

at enbver fit fin beſtemte Part at berfte over, Magnus den nordre Del, 

det vil fige Oplandene, Gulatbingsz og Froftathings-Lagen tilligemed Haa— 

1) tjosvetningafaga, Gap. 29. Det ev ovenfor (I. 2. S. 450) viift, at Ulfs 

Fader Ufpak' tilligemed hans Brødre vare forvifte fra Island paa Grund af 

Kjartan Olafsſons Drab. Det or derfor nok muligt, at de øvrige Med: 

temmer af Familien, paa Ulf nær, befandt fig i trange Kaar, 
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logaland, og Olaf den piftre, eller Viken '). Denne Foranſtaltning var 

aabenbart en Afvigelje og et Filbageffridt fra det Genheds-Princip, fom 

Kong Harald havde opflillet, og Det er faaledes ej ufandfynligt, at Lender- 

mændene og de øvrige Stormænd funne bave haft fin Haand med Deri, 

for derved felv at vinde faa meget mere Magt og Indflydelſe. Men muligt 

ogſaa at Delingen alene grundede fig paa den Ovels-Net, fom begge Bro- 

dre å lige bøj Grad anfaaes at have til Riget, og fom fenere bevirfede 

fleve lignende Delinger. 

Brødrene tiltraadte Regjeringen under idet gunftige Omftændigheder. 

Kjernen af Den norffe Hærftyrfe og Landets Uviftofrati var falden ved 

Stanford; den ftørfte Deel af Flaaden var tabt, og Landets Hjelpefilder 

maa for en for Deel have været udtømte. Kong Sten i Danmark, der, 

fom Saro figer, forft efter Haralds Dod følte fig vet falt paa Tro— 

nen, troede nu at Siden var kommen til at tage Hevn og Erſtatning for 

aft, bvad Danmark under den foregagende langvarige Krig bavde maatte 

døje af Nordmændene. Den å Maret 1064 mellem Migerne flutte- 

De Fred gjaldt, fom det udtryfkeligt var betinget, ikke længer end 

medens begge Konger famtidigt vare i Live.  Cjter Haralds Død funde 

Sven faaledes med fuld Net, uden at gjøre fig ſkyldig i noget Edsbrud, 

opfige Freden, og af denne Net undfod han bdeller iffe at benytte fig. 

Han erflærede Freden udføben og [od et almindeligt Opbud udgaa i fit Rige 

for at befrige Norge. Oyfoa I Morge maatte man Derfor foretage bety- 

delige Udruftninger. Begge Konger opbøde fuld Almenning, hver I fin 
Del, og Det var maaffee under disſe Omftændigheder et Held for Viken, 

Der var meeft udfat for Angreb fra Danmark, at det Å Olaf havde fin egen 

virffomme og Dygttge Befalingsmand. Det ev endog ikke faa ufandfynligt, 

at Denne Betragtning for en ſtor Del bar gjort fig gjeldende ved den 

nys omtalte Deling af Niget, tfær da man næften maa formode, at Maq- 

nus allerede nu bavde begyndt at lide af den Svarlighed, der faa Aar 

efter fagde han i Graven *). Saa vidt man af den famtidige Stein Her— 

1) J Maqnus og Olafs Gaga Gap, 101, Snorre Gap. 106, ftaar der Fun, 

hvor Delingen omtales, den nordre og den vftre Deel. Men at ogfaa Op: 

fandene hørte til Magnus's Deel, fees af Magnus Barfods Saga Gap. I, 

hvor det udtrykfeligt Heder, at medens Olafs Søn Magnus toges til Konge 

i Viten, blev Magnus's Søn Haafon tagen til Konge i Dplandene og 

Throndhjem, og fil, den Deel af Landet, hans Fader havde haft”; det fres 

ogfaa deraf, at Haakon opfoftredes hos GSteigar-Ihore i Gudbrandsdalen. 

:?) Mortinffinna og efter den Fagrſtinna Gap. 216 nævner, merkeligt not fun 

Olaf, itte Magnus, hvor der handles om Udruftningerne. J det Vers af 

Stein Herdifesføn, der citeres i alle Sagaer, og hvor ber tjær handles om 

Udruftningerne, er der ligeledes Éun Tale om Dlaf (ſaaſom han Éaldes „Eng— 

tændernes Fiende''), uagtet det dog fiden heder at begge Konger vare ude i 

teding. Dog maa det vel merkes, at Stein digtede dette Kvad (Olafsdraapa) 
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difesføns Kvad fan fre, var Olaf faa tidligt paafærde, at ban med fin 

Ledingsflaade allerede mødte Sven udenfor Hallands Kvit, hvor det fom 

til en Fegtning *). Dens Udfald antydes af Skalden fom fordrelagtigt 

for Olaf: ban taler idet mindite om at danffe Krigere fant til Bunds og 

at Deres Lig opſkylledes paa Kyſten; men rimeligere er det dog, at Sven, 

Der viſtnok var Olaf alene overlegen, efter en bidfig, og maaſkee i det hele tar 

get for Nordmændene bævderlig Fegtning, har tvunget Olaf til at trakke 

fig tilbage og undgaa videre Kamp, indtil ban havde forenet fig med den 

vetydeligere Styrfe, fom hans Broder imidlertid bragte nordenfra. Skal— 

den omtaler nemlig felv ftrar efter, hvorledes Olaf ſtyrede oſtfra, medens 

hans Broder forte en ſtorre Flaade nordenfra forbi Stad *): dette anty- 

Der, at begge Flaader førenedes efter Kampen ved Halland. Og ven fam- 

tidige Mag. Adam af Bremen figer, at Sven med ftor Fapperbed kuede 

Olaf og Magnus 3): en Gfterretning, fom Maq. Adam viftnot fun mod— 

hvori VBerfet forefommer, alene til Olaf, og fandfynligviis paa en Tid da 

ban var GCnefonge, fiden han i det famme Vers ogfaa fader ham „Fi— 

lernes (FjalezIndbyggerne) Konge". Der anføres ogfaa et andet Vers af 

Steins Olafs Draapa faalydende: ,3 Kaupangen (Nidaros) hvor den hel- 

lige Konge hviler, fredlyfer den Frigsdjerve JFyrfte fin Odel for Sven; han 

er mægtig; Kong Olaf (den hellige) elffer faare fin Et; det nytter ikke 

Ulfs Søn (Sven) at gjøre Fordring paa Norge". Den Erigsdjerve Fyrfte" 

fom her omtaleé, fynes dog nærmeft at være St. Olaf felv, der ogfaa ne— 

denfor i VBerfet nævnes. 

) Ut det virkelig fom til Fegtning, fres tydeligt af tvende Vers af Steins 

Olafsdraapa, der begge findes i Morkinffinna, men kun eet (det førfte) i 

Hrotfinffinna og Hryggjarftnife. De lyde faaledes; a. ,De banffe Drenge 

gif udenborde til Bunds med Brynjer og Hjelme; man hørte Lyden af det 

vaade Malm. De faarede Kæmper føndenfra fant til Havets Grund; be 

hvide Bølgetoppe føyllede deres Liig op paa Stranden, b. Jeg verd, hvor 

den raffe Olaf for førfte Gang var ude i Leding og farvede Klingen red; jeg 

mindes bet grant. Den gode Konge farvede de blanke Sverd med Blod 

udenfor Halland, hvor Krigerne floges". I Hrokkinffinna ftaar der og, i 

Unledning af Steins Vers: ,, Stein antyder at Kong Sven har mødt Kong 

Olafs Ledingshær og Eæmpet med den”. 

Berfet lyder fuldftændigt faaledes: For at beftaa Kampen belavede Fyrften 
fig paa en haard Dyft; den tapre Konge bed at fyre øftenfra med Hær: 

ſtjold. De lange Stibsborde bragte en noget førre Styrke nordfra forbi 

Stad, og begge Konger betraadte Hvalens Tumleplads (Havet)", 

» 
— 

3) Mag. Adam III. 53. Her ftaar: ,INlo tempore clarissimus inter barbaros 

fuit Svein rex Danorum, qui reges Nortmannorum Olaf et Magnum tcon- 

strinxit magnå virtute%. J bette famme Gapitel omtaler Mag. Adam, 

bvorledeg han felv, fort efter at han var kommen til Bremen (nemlig i 

1068, fe III. 4) begav fig til Kong Sven, og fit mange Underretninger af 

ham. Hvad Mag. Adam fortæller fra disfe War, har faaledes i det mindfte 

Samtidighedené Fortvin. 
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tog af Sven felv, og hvilken, ligefom flere andre, Sven meddeelte ham, 

fan have, og fitfert har indeholdt betydelige Overdrivelfer, men for hvil 

fen dog, under De nys ffildrede Omjftændigbeder, nogen Sandhed fynes at 

maatte ligge til Grund. — Ifolge vore Sagaer var det ogfaa Olaf, der 

førft tilbød Fred '). — Dette Tilbud gjorde han dog nu, med Den fore- 

nede norſke Flaade under fin Anførfel, itfe, fom om han frygtede Sven 

og Danerne, men fom den, der i Bevidftheden om fin Kraft føgte Fre 

den for Fredens Skyld alene. Han lod mefde Even, at faa vel Kon- 

gerne, fom Nordmændene i Almindelighed, onſkede Fred, Dog fun paa famme 

Viltaar, fom den forrige Fredsflutning i 1064; ellers, tilføjede han, vilde 

de [fade Det fomme an paa Krigslyffen; Danerne maatte ikke glem- 

me, at biin Fred var fluttet efter deres Bøn, hvori MNordmændene inde 

vilgede, og det torde not hænde, at Nordmændene endnu funde gjøre dem 

Afbræk nof, om end Kong Harald var død. Sven fynes at have ind- 

feet det grundede I disfe Foreftillinger, ifær da han paa Denne Tid be- 

ffjeftigede fig med YManer til at fomme de vovervundne Angler til 

Hjelp mod Grobreren Viljam, og derfor fnareft muligt maatte ønfke 

at faa en Krig tilendebragt, fom truede med at blive fangvarigere og 
farligere, end han maaffee havde væntet, og fom man alene fan 

undre fig over at ban under disſe Omftændigbeder begyndte, hvis 

ban iffe fvævede i den Fro at Norge efter Haralds Fald var let at un- 

derfue. Han modtog Derfor ſtrax Fredstilbudet, og indfandt fig til et 

af Olaf foreflaaet Møde i Kongehelle >). Her blev nu Freden fluttet 

(1068) 3) paa de famme Bilfaar fom forben, nemlig faaledes at ingen af 

Kongerne ffulde have nogen Fordring paa den andens Rige *); Fredens 
Varighed fynes denne Gang itte at have været begrændfet, men at have 

været aftalt for alle fommende Slægter, for faa vidt iffe uforudfeelige 

!) Egentlig figes det fun i Morkinffinna og Fagrffinna udtrytfeligt. De andre 

— Gagaer fige Fun at der gik Mand mellem Kongerne. 

2) Kongehelle nævnes fom Underhandlingsfted kun i Mortinffinna (fol. 20. a.) 
og Fagrffinna. 

3) GSagaerne angive intet War; 1068 fynes at være det rette, deels da Olaf 

fom hjem faa langt ud i 1067, at der ej fynes at funne have været nogen 

id til Udbud, Krig og Underhandlinger i den øvrige Deel af Sommeren, 

deelg fordi Kong Magnus, der døde i April 1069 efter nogen Tids Syge- 

feje, maa være bleven fyg under Krigen, og Olaf optræder fom ene hand: 

lende.  Jevnfør og hvad der nedenfor ptres om Haafon Magnusjøns Fed: 

fel, fe S. 381 Anm. 3. 

3) Det figes juft ikke udtrykfeligt, men det forudfættes aabenbart, at Olafs 

Paaftand blev tagen til Følge, og vift er det, at de følgende danffe Konger 

ingen Fordring fremfatte paa Norge. 
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FJilfælde maatte forſtyrre Den"). Den Faftbed og det beftemte Sprog, 

Olaf førte ved disſe Underhandlinger, maa have vakt ſtor Beundring, thi 

man fvad derom: 

Baade ved Irufler og Fred$-OQrd fan ingen Fyrſte derpaa 

Olaf: Riget værgev”, Fordring gjøre torde. 

Til yderligere Befæftelfe af Freden forbandt ogfaa berge Fyrſter fig ved 

Svogerftab, idet Olaf fæftede Svens Datter Ingerid, fom ban fiden egtede *). 

Sven føal figeledes, ifølge et fan godt fom famtidigt, og, fom man maa 

antage, paalideligt Vidnesbyrd 3) have egtet Olafs Moder: dog var Dette 

neppe bans virfelige Moder Thora Fhorbergsdatter, men bans Stifmoder, 

den rusfiffe Kongedatter Elliſib. Dette beftyrfes faavel derved, at vi fiden 

fee hans Søn Olaf egte Ellifivs Datter Ingegerd, Der efter af Rimelig— 

bed har fedfaget hende til Danmarf, fom af den nærmere Forbindelfe, 

pvort vi fee Sven træde til Rusland, faafom det Giftermaal mellem El— 

fijivs Broderføn Vladimir og Harald Godwinesſons Datter Gyda, der havde 

taget fin Fifflugt til Kong Sven — bvorom Ver nedenfor vil live nær- 

mere talt — ikke ret vel fader fig forklare, uden ved en allerede forhen 

opfommen nøjere Jilflutning mellem den danffe og den rusfiffe Fyrſte-Mt. 

Det ev ogfaa langt rimeligere at Ellifiv efter Haralds og hendes aldſte 

Datter8 Død forlod Norge, hvor hun ingen Frænder havde, og hvor hen⸗ 

1) Morkinſkinna og Fagrſtinna ſige udtrykkeligt: „denne Fred ſtod en lang Tid 

mellem Nordmændene og Danerne“. Der udbrod heller ingen Krig mellem 

dem førend i 1137. 

2) Magnus og Olafs Saga Gap. 5. JFagrffinna Gap. 217. Kuytlinga Saga 

Gap. 23. 

Dette Vidnesbyrd afgiver Scholiaſten til Mag. Adam III. 53, fandfynligviis 

endog Mag. Adam felv, der udtrykker fig faaledes, til nærmere Forklaring 

af den oven anførte Ytring om Sven Ulfsſons Overbaand over de norføe 

Konger: „Han (Sven) fit den unge Olafs Moder til Egte (Sdol. 85); 

men Nordmændenes Konge egtede den danſke Konges Datter, og der flut- 

tebes gjenfidigt Fred, Hine (Olaf og Magnus) vare Haraldé Gønner” 

(Sol. 86), Da Ellifiv, fom man maa antage, ved fit Giftermaal med 

Harald i Uaret 1045 neppe var over 20 Aar, var hun ved Haralds Død Éun 

omkring 40 Xar gammel, fnarere vnare, og da Freden fluttedes (1068), 

itfe over 43 Aar, Hun Fan faaledes endog have født Kong Sven Børn. 

Nu tillægger, merfeligt nok, Knytlingafaga Gap. 23 Kong Sven en Søn 

ved Navn Thorgils, ber drog ofter til Rusland, hvor han havde en fornem 
Modrene-Wt, blev der tagen til Konge, og Fom ikke føden tilbage til Dan: 

mark. Det er hojſt fandfynligt, at denne Thorgils, der forreften ikfe om- 

tales i de vusfiffe Annater, netop var Svens og Ellifivs Sen. Derhos 

tan det merkes, at ogfaa Svens Søn Nitolaé, og Svené Sonneſon Erit Emune, 

degge egtede norſte Enfedronninger, den fidfte ligeledes af rusfifk Herkomſt. 

3 
— 
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des Medbejferindes Søn herſkede, end at Thora, Olafs fjødelige Movder, 

og dertil beflægtet med De mægtigfte Familier i Landet, nu netop, Da ben 

dens Søn var fommen paa Fronen, føulde drage bort og egte en I alt 

fvad der angik Giftermaal hojſt uftavdig og upaalidelig Konge, fom desu— 

den bragte hende en Mængde allerede vorne, og mod bende felv neppe 

fynderligt velvilligt femte Stifborn. 

Da Olaf alene nævnes ved alle disfe Forbandlinger, maa man, fom 

nys antydet, formode at Magnus allerede var angreben af fin Helfot, der 

i Sagaerne faldte$ Næv-Orm *), maaffee em ondartet Hudſygdom, Der 

gjorde ham aldeles uftiffet til at befatte fig med Hærfører- vg NRegjerings- 

Syſler. - Han maatte i [ængere Tid holde Sængen, og døde i Nidaros 

Den 28de April 1069 2). I fin forte Regjeringstid havde han været 

meget afboldt. Han efterfod en Søn Haafon, der fødtes enten firar før, eller 

ftrar efter bans Død, og førft opfodtes hos den mægtige Lendermand 

Sveinfe Steinarsføn i Nanrife, hvor han fynes at være fommen til VBer- 

den; fiden fom ban til Thore paa Steig i Gudbrandsdalen, Der vpfoftrede 

Dam indtil han blev voren, bvorfor han fædvanligviis faldtes Haakon 

Iboresfoftre 3). Uagtet Haafon ſtrengt taget maatte være at betragte, 

1) Saaledes Magnus og Olafs Saga Gap, 15 Snorre, Harald Haardraades Saga 

Gap. 106; Mortinffinna fol. 19 b; JFagrffinna Gap. 206. Thormod Jorves- 

føn i fin Historia Norvegiae III. 384, falder Sygdommen ,ignis sacri species 

quæ erysipelas Græcis appellaturt.  Jmidlertid kunde det vel ogfaa hænde, 
at der under hiint Navn forftaaes etindvortes Ormetilfælde, fom f. Er. Benz 

del:Orm. 

?) Magnus's Dødsaar fremgaar af Magnus og Olafs Saga Gap. 1. Snorre, Harald 

Haardraades Saga Gap. 106, hvor det heder at Magnus berffede ene den 

førfte Binter efter Faderens Fald, (altfaa Vintren 1066—67), og derpaa 

fammen med Olaf i to Vintre (1067—68 og 1068—69). Morkinſkinna og 

Fagrſkinna angive ikke nøjagtigt Tiden, naar Magnus døde. De fige fun 

at Olaf og Magnus en Stund herffede tilfammen, indtil Magnus fil fin 

Banejot, og døde efter at han en Tidlang havde været fyg. Ogſaa af den 

Omftændighed, at Mag. Adam, hvis Stildring af de norffe Forhold nær- 

meſt fynes at vedfomme Aaret 1068, ikke omtaler Magnus's Ded, fynes 

man at maatte flutte, at han endnu levede da, Ogſaa de islandffe Anna- 
ler henføre hans Død tii 1069. Dødsdagen, den 28de Upril, angives i det 
ielandffe Nefrologium, fom er aftrykt, førft i Finn Jonsſons Kirtehiftorie, 

lfte Deel, S. 595 flag,, og fiden i Langebeks Scriptt, rer. Dan. II. S. 502, 

flag. Ut det er Kong Magnus Haraldsføn, fom her menes, fFjønnes deraf 

at Norges øvrige Konger af Navnet Magnus døde paa andre Dage. 

Ut Haakon, aller tidligft, var fød i 1069 fees deraf, at han ved fin Død i Fe— 

bruav 1095 figes at have været vel 25 Aar gammel, altfaa i fit 26de. I 

Hrokkinſtinna (Magnus Barfodö Saga Gap. 9) og Snorre Cap. 8 figes det 
at Sveinke GSteinarsføn foftrede Haakon indtil Fhore tog ved ham. Morfin- 
føinna og Fagrffinna nævne ikke noget om denne Opfoftring hos Sveinke; 
men Beretningen er dog viftnof aldeles vigtig: vi vide nemlig af det fore- 

— 
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og, fom man af det følgende feer, virkefig betragtedes fom Urving til 

Magnus'8 Del af Niget, funde der dog, faa fænge han var mindreaarig, 
ej være Tale om at tage bam til Konge, og Olaf blev faaledes Landets 

Gneberffer. Han vedblev endog at være det, efter at Haafon var bleven 

voren, uden at denne eller bans Frænder; fom det fynes, gjorde det vin- 

gefte Forſog paa at faa nogen Deling tilvejebragt. Aarſagen var visfelig 

Den, at man følte fig faa vel under Olafs lange, fredelige og milde Ne- 

gjering, at Alle havde vundet ham fjær, og at en Forandring i de beſtaa— 

ende Forbold alvne funne betragtes fom en Ulyffe for Lanvdet. 

34. Norges Forhold til Rabo-Rigerne. 

Uagtet Kong Olaf tidligt havde været med i Vaabenferd, og I Ven fidfte 

Fejde, trods fin Ungdom, viiſt en faft, frigerft Holdning lige over for Kong Sven, 

der afffræffede denne fra at drive de begyndte Fiendtligheder videre, ſtod 

gaaende, at Magnus i Anlednig af Krigen maa have opholdt fig i Viken, 

medens Krigen og Underhandlingerne med Danmark ftode paa; i den famme 

Tid maa hans Befjendtffab med Haafons Moder falde, hvis hun føulde 

funne føde denne til Verden i den førfte Halvdeel af 1069; hun maa altfaa 

— det lader nemlig ej til at Magnus var gift, eller, om han var gift, havde 

taget fin Dronning med — have hørt hjemme i Omegnen af Kongebhelle, 

netop hvor Sveinfe havde fit Sade, Og der er hun vel forbleven, og har 

født Haafon, hvilfen Sveinke, den mægtigfte Mand i Narheden, har taget 

fig af indtil han Funde bringes til Steigar-Ihore, hvem Magnus fandfyn- 

ligviis paa fin Dødsjæng har overdraget Opfoftringen, fom hjemmehørende i hans, 

og derfor og paa en vis Maade i Haafons, Deel af Riget. Da faaledes 

Opfoftringen hos GSveinf: Fun var midlertidig, fan man godt forftaa, bvor- 

for Morkinffinna ej nævner noget om den. I Udgaven af Snorre, Harald 

Haardraades Gaga Gap. 106, er det urigtige Tilleg indfommet, hvor 

Steigar:Thore nævnes, at han var Kong Magnus den godes ſammodre 

Broder, Dette var en langt anden Thore, og han tilbragte fine fidfte Dage i Dan— 

marÉ, fe ovenfor S. 166. Hvad Magnus Haraldsføn angaar, maa bet forreften 

merkes, at han, maaffee paa Grund af hans Regjerings Kortvarighed, ikke af 

fine Gfterfølgere af famme Navn regnedes med, eller fif noget Nummer fom 

Magnus den den. Man finder nemlig, at Kong Magnus Haafonsjføn 

(1263—1280) i egentlige Aktſtykker baade Faldte fig felv og blev Faldet 

Magnus den 4de. Da nu Magnus Erlingsføn var Norges førfte Fronede 

Konge, og berfor nødvendigviig maa have været regnet fom Magnué ben 

Z3die, medens Magnus ben gode upaatvivlelig har været opført fom Magnué 

ben 1fte, bliver ber med Henfyn til Magnus den dens Plads Spørgsmaal 

om disſe tre: Magnué Haraldsføn, Magnus VBarfod, og Maqnué blinde; 

ftrengt taget Éunde man regne endnu en fjerde, Magnus, Harald Gilles Søn, 

der dog Fun levede Éort og var vanfør. Af disfe Magnusfer var Magnus 

Barfod faa meget berømtere end de evrige, at Magnus den den ej Éan være 

nogen anden end han. Magnué blinde er maaffee udeladt, fordi de efter- 

følgende Konger af Harald Gilleé Dynafti ej vilde erkjende Ham. 

i 
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hans Lyſt dog ingenlunde til Krig. Han var af et roligt og fille Sin- 

delag, meget religios, fatte fin ftørfte Glæde 1 at virke for Landets Op— 

fomft og Folkets Uddannelfe, og vndede i det hele taget meeft et mageligt 

Liv, omgivet af den Dverflod, fom alene Freden og Dens Syfler funne 

give. - Omftændigbederne vare ogfaa i Denne Henfeende færdeles gunjtige 

for ham, da alle Mabofandene juft paa Den Tid vare faaledes vptagne 

af indre eller ydre Fejder og Uroligheder, at det iffe funde falde deres 

Heøvdinger ind at befkjeftige fig med Norges Unliggender, og faa meget 

mindre under Olaf Regjering, fom hans Popularitet udeluffede enhver 

Tanke om Muligbeden af at bringe noget Oprør 1 Stand, eller opftille no- 

gen Kronprætendent imod ban. J Sverige var Kong Tteenfil død fort ef 

ter Harald Haardraade, 1067 1), og der opftod blodige Svonftridigheder 

mellem tvende Konger eller Kronprætendenter, der begge bed Erik, 

og fom rimeligvits maa have nedftammet fra Sidelinjer af den ældre 

Konge-AEt. Det fom til et Slag imellem dem, hvori De begge faldt, 

og med dem, fom der figes, alle Sviarne8 mægtige Mænd: et Tegn paa 

at Krigen maa have været meget blodig og ødelæggende*). Der opftod 

nu en formelig bedenff Neaftton i Svithjod, hvor de flefte endnu vare 

Hedninger, og hvor Der fænge havde herffet ſtor Misfornøjelfe med Steen- 

fils Chriſtendoms-Iver. Denne Misfornøjelfe fteg end mere, Va Det Vlep 

befjendt, at to af Steentil indfaldte Prælater, Adalward den yngre, fom 

paa hans Anmodning var bleven indviet af Erkebiſkop Adalbert til Biffop 

t Sigtun 5), hvor han vandt mange Proselyter 4), og Biftop Gino af 

1) Ut Steenfil døde 1067, fres deraf, at medens faa vel Mag. Udam (III. 52) 

fom Harald Haardraabes Saga Gap. 26 fatte hans Død nær ved Harald 

$Haardraades, lader Mag. Adam ham fenere (IV. 29) 1 fine JForeftillinger for 

Biffopperne Udalward og Egino paaberaabe fig de Voldsfener, der nys 

havde fundet Sted i Vendland. Men disfe foregik ifær i November 1066 (Mag. 

Adam III. 50), og Efterretningen herom fan neppe være fommen til Svi- 

thjod før Udgangen af Uaret. Steenkil maa faaledes have oplevet Begyn- 

delfen af 1067. Han ſtal ifølge Knytlinga Saga Gap. 22 have bekriget Sven 

ulfsføn, men bette torde dog grunde fig paa en Misforftaaelfe af Thorleit 

fagres fammefteds anførte Vers. 

?) Mag. Adam III. 52. Schol. 85. 
3) Mag. Adam IL. 70 — Schol. 94 — IV. 28. 

2) Han føal ifølge Mag. Adam have omvendt alle dem, fom boede i Sigtun 

og dens Omkreds, det vil vel fige Heredet af dette Navn. Schol. 138 for- 

tæller, fom Exempel paa GSigtuningernes Ghriftendoms-Iver, at da UAdal- 

ward førfte Gang føulde holde Mesfe der, fik han firar et Offer af 70 Mart 

Sølv. Der tilføjes ogfaa at han ved denne Lejlighed gjorde en Afſtik— 

Fer til Birk, ,hvilfen By" fom det heder, "nu er faaledes ødelagt, at der 

neppe fees Spor deraf, faa at man iffe engang funde finde Erkebiſkop Un- 

nis Grav". Det er iffe vet kart, om Scholiaſten i dette Jillæg meddeler 

den fenere til Bremen hjemfomne Udalwards Beretning om hvorledes han 

fandt Jilftanden ved fin Ankomſt til Stedet, eller om han deri, enten efter 
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af Skaane, ponfede paa bverfen mere eller mindre end at ramme Heden- 

dommen, fom de froede, lige i Hjertet ved at vpbrænde Hovet i Uppfala. 

Steentil havde vel faaet dem til at afitan fra dette Forebavende, idet han 

foreftillede dem, at Folket, fom allerede fnurrede, upaatvivelig, hvis Planen 

iverffatte8, baade vilde dræbe Dem og Dertil ftode ham felv, der havde bragt 

Dem til Sverige, fra Tronen, hvorved der var Fare for, at endog De, 

fom allerede vare driftnede, vilde fade tilbage til Hedendommen. Men hvad 

han havde forudfeet, indtraf Dog paa det nærmefte under Forvirringen efter 

pans Død. - Hedningerne vejfte fig imod de Gbriftne, fom bleve beftigt for- 

fulgte; Adalward og Egino flap vel derfra med Livet, men maatte flvgte 

til Gautland, hvor de i førre Sikkerhed funde tilfredsſtille deres Chri— 

ſtendoms-Iver 1). Steenkils Son, Hallfteen, fom nu — man maa antage 
af de Chriſtne — toges til Konge, blev efter fort Tids Forlob fordre- 

ven; efter ban bentede de Chriſtne en Konqe fra Nusland ved Mavn 

Anund, ogfaa rimeliqvits en Mtling af den ældre Kongeflægt, der havde 

taget Fjenefte fom Væringebøvding. Det lader til at ogſag Hednin- 
gerne i Førftningen anerfjendte ham; men Da han ved et almindeligt Thing væg= 

vrede fig ved at blote til De hedenffe Guder, blev han affat og forjagen *). 

den fordrevne Adalwards, eller andres Fortælling beffriver, hvorledes Stedet 

faa ud et Par Aar fenere, I fidfte Jilfælde maatte man flutte, at Birk 

var blevet ødelagt netop i de oven omhandlede Uroligheder efter Steenkils 

Død. Imidlertid fynes det dog, fornemmelig af hvad der ytres om Umulig= 

heden af at finde Unnis Grav, fom om den førfte Untagelfe er den rette, og 

at Udalward allerede ved fin Ankomſt fandt Birk ødelagt. Det havde fand- 

fynligviis ogfaa tabt fin Betyning fiden Erit Sejrſels Dage, da der ikke 

længer var egne Gigtunafonger, fun Uppfalafonger; heller ikke nævnes det 

i Olaf den helliges Saga. Mag. Adam omtaler det vel paa andre Steder 

fom endnu erifterende, og ErÉebiffop Adalbert ovdinerede endog en Biſtop der- 

til, men biin har, fandfynligviis uvidende om de fenere Forhold, ſtildret Birk 

fom det var paa Unsgars og Unnis Tid, og Grøebiffoppen Ean enten have 

foævet i famme Bildfarelfe, eller Fun have villet betegne Stedet, hvor 

den unge Biſtop ſtulde vefidere. 

Mag. Adam, IV. 29, jvfr. Schol. 131 til IV. 23. Paa det førfte Sted for- 

tælles der at Adalward og Eqino rejfte om i alle gautſte Hereder, fønder: 

brydende Afgudsbilleder, og vindende mange tufinde Hedninger for Ghriften- 

dommen. Paa det andet Sted nævnesg der udtrykkeligt, at Adalmard blev 

fordreven af Hedningerne ved Sigtun, og paa Inddydelfe begav fig til Skara. 

2) Hallfteins og Ununds Udvælgelfe omtales i Schol. 85 til Mag. Adam IV..52, 

(Anund kaldes her i en enkelt Koder urigtigt Amunder), Anunds Fordrivelfe 

i Schol. 136 til IV. 27. Han kaldes her rex christianissimus, og der figes 

udtrytkeligt, at han med Glæde gik fra Thinget, paa hvilket han blev for: 

dreven, fom den der led Forhaanelfe for Ghrifti Skyld. Det ev fandfonlig- 

viig denne Omftændighed, der har bevæget flere nyere Hiftorikere til at an- 

tage Anund for den famme fom Jnge, Hallfteené Broder, efterfom ogfaa 

fan havde ben Skebne, at blive fordreven fra et Ihing, fordi han ej vilde 

bløte, * (Hervarar Saga, Slutning). Men denne Begivenhed, der fandt Sted 

— 
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Efter bam toge De Gbriftne en Beftgaute, ved Navn Haafon den røde, 
til Konge; men ban fynes iffe engang at være kommen til Svithjod, hvor 

imidlertid  Hedendommen maa bhave faaet Overhaand '). Erkebiſkop 

Adalbert fynes derhos felv at have ffadet Chriſtendommens Sag ved uti- 

dDig FJver, idet ban nemlig tilbagefaldte Adalmard, fordt han uden hans 

Fillavdelfe havde modtaget Veſtgauternes Indbydelſe til at overtage Skara 

Bifpeftol efter Adalward den ældres Dod *): Da nu tillige De pvrige Bi- 

fun tre Xar førend Inge fom i uforftyrret Befiddelfe af Riget, og altfaa 

efter at imidlertid Haafon røde, hvilfen Scholiaſten felv nævner, havde ført Kon- 

genavn, om juft itte i hele 18 Uar, fom Kongerækfen i Beftgøtalagen angi- 

ver, Fan umuligt være indtruffen faa tidligt, fom under ovennævnte Forudfæt: 

ning vilde have været ilfældet; og Begivenheden felv er ikke faa forunder- 

lig eller blottet for Sideſtykker i Nordens Hiftorie, at den ikke oftere ſtulde 

Eunne have gjentaget fig. Mellem Navnene Anund og Inge er itfe mindfte 

tighed; fom et Metlemled har man, neppe med god Hjemmel, opftillet 

Formen “Ingemund“ (Excerpta Karoli ep. aros. i Benzelii Mon. ecel. 

S. 20), men herved er intet vundet. Det er heller iffe i mindfte Maade 

fandjynligt, at nogen af Steenfils Sønner, hvis egenlige Støtte var hos 

Gauterne, føulde have begivet fig til Rusland. Anund har fnarere været 

en Defcendent af Olaf GSfotÉonung, der havde tyet til Dronning Ingegerds 

Hof, eller af Jarlen Ragnvald Ulfsføn. 

1) Schol 85 til Mag. Adam IT 52. Her nævnes ikke Jtlnavnet , den røde", 

lige faa lidt fom i Langfedgatal (Langebet I. 13), Tilnavnet forefommer alene 

i Beftgøtalagens Kongerakke, der fætter ham foran Steenfil, dog viftnok aldeles 

urigtigt, deels fordi vi temmelig godt kjende Omftændighederne ved Steenkils 

Srondeftigelfe, og vide at ingen Konge optraadte mellem Emund flemme 

og ham, deels fordi Mag. Adams Gæåoliaft, der nævner ham efter Steenkil, 

Griferne, Hallfteen og Anund, maa betragtes fom en famtidig, paalidelia 

Uutoritet, medens derimod de aabenbare Fejl, der findes i Beftgøtalagens 

Bifperakfe, ogfaa ſpekke Kongeræffens Paalidelighed.  Derimod tør det 

not forholde fig rigtigt, Hvad famme, Kongerætfe fortæller om Haafon, at 

han var fød i Livine i VBiftehered i Beftergautland, og dede der: et Tegn 

paa at han neppe engang fom til Svithjod, uden maaffee for en fort Stund, 

og ſnart deelte fine Forgængeres Skjebne. Hans Negjeringstid fættes famme- 

ſteds til 13 Aar, dog tør det vel hænde at denne Tid er for lang, eller at 

han itfe i alle de tretten Aar førte ene Kongenavn. Enkelte Kongerækfer 

nævne faaledes vgfaa en Olaf Nesfonung mellem Hallfteen og Blotfven, 

Inges Jordriver, og fætte Haakon felv mellem Blotfven og Inge. Ut dere 

hos ogfaa ben danffe Kong Sven, der endog ejede betydelige Befiddelfer i 

Gautland, har gjort Forføg paa at erhverve Herredømme i Landet, ev højft 

rimeligt; i det mindfte omtales i Knytlingafaga en Krig mellem ham og 

Steenfil. Om det ufandiynlige i at antage Haafon den vøde for den 

famme fom Haakon FIvarsføn, er forhen talt, 

Schol. 131 til Mag. Adam IV. 23. Adalward døde Fort efter i Bremen, 

fom May. Adam udtrykfeligt figer IV. 29; det ev altfaa aldeles urigtigt, naar 

Veſtgotalagens Biſperckke lader ham ligge begraven i Skara Domkirke. 

Mund. Det norfte Folks Hiſtorie. 1. 1. 25 

2 
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-fropper, fom Adalbert indviede for Svithjod, under De forbaandenværende 

Omjtændigbeder iffe vovede at Drage derhen, fan Vet Daarligt ud med 

Misfionsverfet, og Chriftendommen vilde neppe bave været forfyndt, hvis 

ikke Biffop Egino af Skaane ufortrøden havde taget fig af Gautlands 

Kirfer. 2). Efter Haafon den rødes Død, eller maaſkee endog medens ban 

endnu levede i Gautland — Gfterretningerne ere hojſt ufitre — blev 

Inge, en Søn af Steentil, og Broder til Hallfteen, tagen til Konge af 

Sviarne. Han befad mange udmerkede Eyenffaver, Der vilde have tilvendt 

ham Folkets Kjærlighed, hvis iffe ogfaa han, ligeforn hans nærmefte For- 

gængere, havde viijft en under de daværende Omftændigbeder utidig Om- 

vendeffes-Iver. Da han forbød Sviarne at bløte, og fordrede at de ffulde 
fade fig døde, forelagde Ve ham paa et Thing tvende Vilfaar, enten at 

holde fig de gamle Love efterrettelige, eller at give Slip paa Kongeværdige 
heden. Da Inge fvrarede, at ban iffe vilde forfage den vette Fro, joge 

Sviarne ham med vilde Raab og Steenfaft fra FIbinget. Men Sven, 
en Broder til Kongens Huftru, og bidtil hans fornemfte Yndling, blev 

tilbage paa Fbinget og tilbød fig at blote i Folfets Navn, hvis de vilde 

give ham Kongenavn. Hertil vare alle villige: De toge ham til Konge, 

en Heſt blev blotet, fortæret ved et Højtideligt Offergilde, og Blodet ſtro— 

get paa Fræerne i den bellige Lund. Og faaledes faldt Sviarne ganffe 

tilbage til Hedenftab. Reaktionen naaede Dog iffe Gautland, hvor Chri— 

ftendommen nu var fuldfommen befæftet. Hidden tvede Inge, tog fit Op- 

bold i VBefter-Gautland, der forble bam tro, vg berffede her i Forening 

med fin Broder Hallfteen i tre Aar, medens Sven, eller fom ban fæv- 

vanligviis faldtes, Blotfven, herffede over Svithjod. Men efter Ddisfe tre 
Aars Forlob gjorde Inge med fin Hird og en liden Stare af paalidelige 

Krigere et Driftigt Tog gjennem Øjftergautland til Svitbjod, fom tidligt 

en Morgen uforvarende over VBlotfven, og fatte ID paa Det Huus, hvor 
han fov. Sven fom vel ud, men Lev ftrar Dræbt; hans Mænd bleve 

indebrændte, og Inge fatte fig paany i Befiddelfe af Kongemagten, fom 

ingen fenere bovede at gjøre ham fividig, uagtet ban fremdeles og med 

Held føgte at undertrykke Hedenftatet. Men det maa dog under disſe 

Omftændigbeder have varet meget fænge, forend han følte fig ganfte fiffer 

paa Fronen, og Det maa have været bam altfor magtpaaliggende at bave 

frie Hænder bjemme til at han funde tænte paa at paaføre Nabolandene 

Krig. Fra Venne Kant var Norge faaledes under Olafs hele Megje- 

ringstid, fifret mod ethvert uopfordret, fiendtligt Anfald *). 

1) Mag. Adam, IV. 29. Blandt de Biffopper, der ej indfandt fig, nævner 

Mag. Adam udtrykkeligt Tadiko, der indviedes til Udalward den yngres, og 

Acilin, der indviedes til Udalmard den ældres Eftermand. (IV. 29, 28). 

%) Se ifær Glutningenaf Hervararfaga, jvfr. Ortnepinga Saga og tegenderne 
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Med Danmark var Freden nylig fluttet, og Sven Ulfsføn var aldeles 

optagen af De engelffe Anliggender. Forfigtighed og maaſkee Familie-Henſyn 

«batde budt ham, iffe at blande fig i Striden mellem Godivines Sønner, 

allermindſt naar fremmede Fyrfter, fom Harald af Norge og Villjam af 

Nordmandie, deeltoge deri for at gjøre Erobringer. Men nu, da God- 

wines Sønner vare faldne, funde Sten, Vere3 nærmefte Frænde, betragte 

fig fom deres Eftermaalsmand og den vette Urving til Haralds Trone ). 
I denne Gyenffab optraadte ban endog fort Tid efter at Villjam havde 

fadet fig frone til England8 Konge, idet han fendte en af fine Hirdmænd 

til Billjam med den Fordring, at da Kongedømmet i England nu med 

Nette tilborte Kong Even, ffulde Villjam tage det til Len af han og 

betale bam Skat; i modſat Fad vilde ban indfinde fig med en fror Vaa— 

benmagt og fratage bam Det *). Da Sven paa famme Fiv, eller i alle 

Fald fun fort Tid efter fiillede en lignende Fordring til Norges Kon- 

ger, ja fandfynligviis endog bar blandet fig i de fvenffe Anliggender 3), 

maa man formode, at det nu virfelig bar været hans Tanke optræde fom 

en anden Knut Den mægtige, vg at ban bar foæret i Ven Fro, at begge 

Niger, faavel Norge fom England, ved den fidfte Krig vare faa fræltede 

at fan blot behovede at true, for at bringe Dem til Underfaftelfe. Vi 

have feet, hvorledes han forregnde fig med Norge. Det gik ham ifte 

bedre i England, uagtet ban dog Ver havde et betydeligt Parti. Vill 

jam; for bvem en Krig med Danmark funde have været farlig, i Det mind- 

fte übelejlig nof, faa fænge endnu det nordlige, balvdanffe England iffe fuld- 

ftændigt var undertvunget, fendte firar et Gefandtftab til Danmark med 

Fredstilbud og Gaver, ej afene til Kongen, men ogfaa til Høvdingerne 4); han 

om Gt. Xſkil. Ut Inges Fordrivelfe til Veftergautland falder omkring 

1080, fees deraf at man cmtrent fra denne Tid har fo Breve fra Pave 

Gregor den 7de, et til I. glorioso Sueonum Regi, et andet, ikke fuldt et 
Uar fenere, til L, (læs I.) og A (Alsteno) Gothorum gloriosis Regibus, 

fee Dipl. Svec. No, 24 og 25, hvor begge Breve henføres til 1080. Gre: 

gor rofer her deres Forgænger, hvorved han rimeligviis forftaar GSteenfil. 

1) Harald Godmwinesføns egne Sønner, Godmwine, Eadmund og Magnus, der 

havde flygtet til Irland, vare vel hans nærmefte Arvinger, men da de ikke 

funde maale fig med Sven i Magt, betragtede han fig viftnok fom Familiz 
ens Hoved. 

*) Henr. Knyghton hos Twysden, S. 2343. 

3) Se ovenfor S. 385, nedenfor S. 389, 

4) Knyghton, I. c. Blandt Gefandterne var og Abbeden Myelfine fra Canter- 

bury, hvis Nejje til og Ophold i Danmark er beffreven i de Leftioner om 

den hellige Jomfrus Underverker, der ere famlede af Langebek i hans Ser. 

rer Dan. III. 252 flag. under Titlen ,Legatio Helsini abbatis in Daniam*. 

Her tales ber udførligt om GSvens Uvvefordringer paa England, og, af Bill: 

jam foranftaltede Gaveuddelinger. 
i 25 % 
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ſendte ogſaa — man maa antage ved ſamme Lejlighed — Foræringer til 

Erkebiſkop Adalbert, og fit ham overtalt til at optrede fom Freds— 

megler *). Herved (od Sven fig forlede til at forfømme den belejlige Tid, 

Derpaa fulgte Fejden med Norge, vg Det var ikke førend i Aaret 1069, 

at ban, fifret fra denne Kant og opbidfer af De ved Nordmannernes Vold— 

fombed fordrevne Angler, paany, og for Alvor, funde føride til Udruftninger 

mod Villjam. Endda funde et Angreb fra Danmark være blevet Denne farligt 

nof, bvis det havde været ordentligt ledet, og Unforerne havde været paalidelige. 

Thi en ſtor Deel af England, fornemmelig den nordlige, var i ftadig Op— 

rørstiljftand, trods alle Villjams energiſke Forboldsregler og tilfyneladende 

Spffe i fine frigerffe Foretagender. Medens han tilbragte Storſtedelen 

af Maret 1067 i Rordmandie, gjorde den mægtige Stad Creter Opftand, 

fornemmelig opegget Dertil af Kong Haralds gamle Moder Gyda, fom 

endnu var I Live og opboldt fig der.  Viljam maatte ved Vintertid i 

Haſt vende tilbage, for med en fterk Hær at ile mod Exeter. Eſter flere 

Dages Belejring tvang ban Staden til Overgivelfe, og Gvda flygtede med 

mange Høvdinger, forft til en Klippe-Ø i Briftolfjorden, fiden til St. 

Omer i Flandern, hvor bun endte fine Dage *). Imidlertid bavde Jar- 

ferne Morfere, Eadwine og de northumberlandffe Høvdinger forbundet fig 

med Kong Haralds Sønner, der havde fundet et Filflugtsfted bos Kong 

Diarmid af Leinfter paa Irland, og med Kongen af Nord-Wales, om at 

forjage Nordmannerne. De tvende førfinævnte tabte vel Modet ved Ville 

jams perfonlige Narmelſe, og underfaftede fig; Haralds Sømer fvgte 

forgjæveg at fomme i Befiddelfe af Briftol, og vendte tilbage til Jrland 

efter alene at have herjet Devonfbire og Cornwall 3); i NRortbumberland, 

bvorben Eadgar YEDHeling havde taget fin Filflugt, blev York erobret, 

og Stadeng Lydighed, fom Villjam troede, fifret ved Opførellen af to Ka- 

ftelfer; Lincoln og flere andre Byer erobrede og fifredes paa famme Maade 

og Gadgar flygtede med fin Moder og fine tvende Syftre til Kong Mal— 

følm i Sfotland, medens Landffabets Høvdinger deels fulgte bans Creme 

pel, deels føgte til fjernere Lande, navnlig Danmark, deels faldt til Fode. 

Men ikke dDefto mindre vpblusfede Opftanden paany allerede i Beqyndelfen 

af det følgende Aar (1069). Staden Durdam blev ftormet af en nortbe 

umbrift Befrielfesbær, og faa godt fom bee dDen nordmannifte Befætning 

nedfablet (28 Januar), medeng Gadgar Gdheling og flere northumbrifte Høv- 

dinger fom med en Hær fra Skotland og fatte fig i Befiddelfe af York, hvis 

Indbyagere aabnede fine Porte for dem. Villjam maatte i Haft ile derben, 

og tvang vel Cadgar og bane Mænd til at trætke Vig tilbage fra York, 

"y Mag. Udam, I. 53. 

2) Chron. Sax. vid 1067. 

3 Chron. Sax. Ordrik, hos Dudéne, S. 512, 513. 
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fom haardt maatte bøde for fit Frafald, men ban kunde dog ikke 

fordrive Dem fra Nortbumberland. Da ban var borte, nærmede de 

fig Staden paany, og fljønt de atter bleve flagne af Villjams Stathol- 

der, Den frigserfarne Villjam Fig Osbern, holdt Dde fig dog fremdefes 

Der å Egnen, oppebiende Den Danffe Flaade, fom nu hver Dag funde væn= 

teg 2), Denne udeblev beller iffe, men den fom ikke faa tidligt, fom man 

bavde gjort Meqgning paa. Den beftod af ifte færre end 240 Skibe, 

under Anførfel af Steng to ældfte Sønner, Harald og Knut, hans 

20 War tidligere fra Enaland forjagne Broder Aasbjorn, Thorkil Fart, 

fandfynligviis en Someſon af Thorkil høje, og Biſkop Chriſtian af Aar— 

08, Ovinfar den yngres Søn. Sven ffal ifølge Den nordmanniff-engel- 

fe Forfatter Ordriks Vidnesbyrd have opbudt alle fit Riges Kræfter til 

denne Udruftning; ban ffal have fanet Hjelpetropper fra Polen, Frisland, 

Garland og Sverige, ja endog fra Norge *), dog neppe fra Kong Olaf 

) Chron. Sax. Gimeon af Durham, Florents af Worcefter, ved Aarene 1067, 

1068. De nærmere ØOmftændigheder ved alle disfe Fejder findes fuldftæn- 

digft og tydeligft beførevne i Lappenbergs Gefd. Englands, II. S. 30—87. 

2) Ordriks Ord (Dudéne S. 513) ere ber yderſt merkelige. Efter fejlagtigt 

at bave udgivet Sven for en Søn af Hardeknut, figer han: , Denne (Sven) 

var faare mægtig; han fammenfamlede alle fit Riges Kræfter, hvorved han 

fra Nabo-Egnene og fine Venner tilvejebragte betydelige Hjelpekorps. Han 

underftøttedes af Polenia, Frisia og Saxonia. Ogſaa Leutecia fendte 

Hjelpeffarer for engelffe Penge. I det Land (Leutecia) var der en 

meget talrig Nation, fom endnu i Hedendommens Mildfarelfe ikke kjendte 

den fande Gud, men dyrfede Odin (Guodeuen), Thor (Thur) og Frey 

(Frea) tilligemed andre falffe Guder, eller rettere Djævle. Folket var 

fyndigt i Kamp baade til Lands og Bands; og Sven havde ofte nvervundet 

det tilligemed dets Konge, og underfaftet fig det. Stolt af faa mange Sejr: 

vindinger vilde Sven fremdeles flaffe fig Magt og Wre, og udruftede derfor 

ten frore JFlaade mod Biljam. — Ut „Leutecia“ her ikke, fom man ved 

førfte Djeblif ffulde antage, betegner de vendiffe Liutitfers eller Liutifers Land, 

iynes allerede at følge deraf, at Sven ikke havde underkaftet fig Liutitferne 

lige faa lidet fom dette vendiffe Folk tilbad Odin, Thor og Frey. Det er 

derimod tydeligt, at Ordrif ved , Leutecia" har tenkt paa Staden Ljodhuus, 

Qjudhuus (i tydff Form Liut- hus) i Neftergautland, og forverlet Stadens 

Navn med Landffabets, bhvilfet faa meget lettere Eunde føre, fom Ljodhuus 

var den enefte Havn i Gautland der ftod i Forbindelfe med Befterhavet, og 

fra bvilfen fitfert alle de Skibe, der bragte Sven Hjelpetropper fra Sve— 

rige, ere udløbne. Der omtales viftnof heller ikke ellers i Hiftorien, at Sven 

har beherffet enten Sverige eller Gautland, men vift er det dog, at han 

baade havde Befiddelfer og mange Forbindelfer der, faa at han altid maatte 

have funnet føaffe fig, og vift bar ffaffet fig, Hjelpetropper derfra; navnlig 

maa man ber erindre Haafon FJvarsføn, der baade var bdanff va gautft 

Jarl, 04, for faa vidt han endnu levede, hvad der (fe nedenfor Side 

394) er bhøjft fandfynligt, vimeligviis deeltog i Toget, og da havde 

baade fvenføe og danſke Krigere med fig. Derhos er det heel fand= 

fynligt, at Sven ikke har været ledig Jilffuer ved Urolighederne i Sverige, 



390 Olaf Haraldsſon (Kvere) 

felv, men fnarere fra enkelte frivillige frigslyftne Hovdinger. Denne ftore 

Flaade fandede dog ikke ftrar i Northumberland, men føgte ned til Kent, 

fandfynligvits for fiden at ftøde fammen med Harald Godwinesføns Son— 

ner, Der ligeledes forberedede et Angreb paa det fydlige England. Men 

dette Angreb, ver nærmeft gjaldt Exeter, var allerede forføgt og tilbage 

flaaet, førend Den Ddanfte Flaade endnu rimeligviis havde forladt Dan- 

marf. Forgjæves føgte den at lande førft ved Dover, fiden ved Sandivid; 

Den ftyrede nu fænger nordefter, og Danerne gjorde Landgang, faavel ved 

Ipswid, fom ved Norwid, men paa begge Steder, ifær Det fidfte, bleve 

De med ftort Tab drevne bort.  Omfider, og viftnok for fildigt — Det 

var alerede i September — fejlede de ind i Humberen, hvor Gadgar og 

de nortbumbriffe Høvdinger, glade over at De endelig vare fomne, ilede 

dem i Møde, og i Forening med dem ryffede mod York, pvis nordman- 

niffe Befalingsmand ef Forfigtiqbed fod opbrænde de udenfor Kaftellerne 

ftaaende Hufe, men med faa liden Barfombed, at bele Byen blev et Nov 

for Luerne. — Dette hindrede dog iffe de forenede Daner og Ungler fra 

at angribe og indtage begge Kafteller, hvorved over 3000 Nordmanner 

faldt, og at fætte fig i Befiddelfe af Staden, eller rettere den afbrændte 

Plads inden dens Mure.  Villjam famlede i Haft en Hær, og ilede mod 
York, idet han paa Det grufomfte herjede de omliggende Egne, for at bans 

Fiender ingen Levnetsmidler ſkulde finde til dereg Ernæring. Danerne 

traf fig deels tilbage til Deres Skibe, fom de lagde fænger ud paa Hum- 
beren, ved Lindsey, deels holdt de fig en Stund i York, fom de Dog fore 

fode Da Viljam efter megen Vanfteligbed var fommen over Oufe, og 

gjorde Miner til at ville omringe Staden. Villjam, fom fjendte, hvem 

han havde for fig, fod nu Aasbjorn Jarl, Overbefaling8manden over Den 

Danffe Flaade, underbaanden tilvyde en ſtor Pengefum, bvis ban vilde holde 

fig ftille og uvirffom Den hele Vinter over, uden at lade det fomme til 

noget Slag, og om VBaaren føre Flaaden tilbage til Danmarf, bvorimod 

det imidlertid frulde ftan ham frit før at flaffe fig det nedvendige til Hær 

rens Underholdning ved at plyndre Sokyſten. Den pengegridffe Masbjørn 

git ind paa dette Viltaar, og blev liggende, ej alene den hele Vinter, men 

ogfaa bele Den følgende Vaar og en ftor Deel af Sommeren, paa Hume 

men ogfaa er optraadt fom Fronprætendent. Ordrik nævner ikfe Nord: 

mændene i hin Opregnelfe af Svens fremmede Hjelpetropper, men omtaler 

dem fun lejlighedsviis længre nede (Northvigenæ); bette fynes at vife, at 

Olaf felv ingen Fropper har fendt, men at der alene fandtes flere norføe 

Frivillige i Svené Har.  VBlandt dem maa man ifær gjette paa Medlem 

merne af Sole -ACtten, eller Erling Sfjalgsføns Eftertommerne, af hvilke 

dennes GSønneføn Sven var gift med Svens Datter; ligeledes Aurland-AEt- 

ten i Sogn, hvortil Rannveig, Knut Svensſens Moder, hørte. 
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beren, Hvor hans Krigere, der i de allerede herjede Kyſt-Egne ikke paa 

langt nær funde ffaffe fig, hvad de behøvede, fede den ftørfte Nød, hvorfor 

mange af dem allerede tidligere Droge bjem. Ikke førend i FJuni 

Maaned 1070 vendte Aasbjorn tilbage til Danmark, efter at have plyn- 

dret Kloftvet Peterborough, men Flaaden adfpredtes ved Storm, faa at 

nogle Skibe landede i Norge, andre endog bleve fordrevne til Irland, og 
fun en Deel naarde Danmark, hvor Kong Sven i billig Harme over Aas— 

bjørng Forræderi lod ham demme fredløs og forjage af Landet 1). Imid— 

fertid havde Villjam, medens de Danfte endnu faa å Nærbheden, taget fit 

Jule-Ophold i Yor, i fuldt Kroningsførud bivaanet Juledagsmesſen i 

Domfirfen, uddeelt nye Forleninger å Northumberland til fine paalidelige 

Jilbængere, og filret fig Jndbyggerne ved Gifter. Ved denne Kejlig- 

fed maa det ogfag hate været at Villjam, hvis Beretningen for øvrigt ev 

paalidelig, [od Hær - Kongen Jvar Beenlofes Hoj opgrave og hans Liig, 

der ffal have været uforraadnet, opbrænde, ifølge et gammelt Sagn, at 

Ivar paa fit Dodsleje havde givet Betaling til at højlægge ham der, 

hvor Northumberfand var meeft udfat for Angreb, for at ban felv funde 

vogte fit Nige og hindre enhver fremmed Ungriber fra at fejre; Der tilføjes 

ogfaa at Kong Harald Haardraade netop var landet der, hvor Ivar faa 

- begraven, og at dette var Aarfag til hans Fald *). Ikke not med de 

Odelaggelſer, der allerede havde vvergaaet Northumberland, blev det end- 

nu herjet af Kong Mælfolm i Skotland, der foregav at underftøtte Ead— 

gar Woheling, hvis Syfter Margrete han allerede havde fæftet og fort 

efter egtede 3), efter at hans førfte Huftru, Jngebjørg FJarlemoder fra 

Orkno, enten var død eller forſtudt. Malkolm flædte en Mængde Fan- 

ger med fig til Skotland, hvor de fordeeltes fom Tralle rundt 

om i Indbyggernes Hufe. Dog gjorde han iffe noget Forſog 

paa at erobre nogen Deel af Landet *), vg Villjam bortforfenede Nort— 

bumberfand med flere andre Befiddelfer til Jarlen Valtbjof, Sigurds Søn, 

Dev havde underkaftet fig ham, og tillige fil hans Halvfyfters Datter Ju— 

dith til Egte. Villjam vendte tilbage til Mindefter, hvor han havde 

1) Florents af Worcefter, ed. Thorpe Il. S. 3.4. Simeon af Durham, hos 

Twysden, S. 198. Ordrik, S. 513 flag. Chron. Sax. ved 1069, 70; fom 

dog her er meget forvirret, og navnlig aldeles urigtigt lader Kong Sven 

felv tomme til England. 

2) Se ovenfor I. 1. S. 617. Ragnar Lodbrofs Saga Gap. 19, 

3) Chron. Sax. lader hende allerede Fomme til Skotland og egte Malkolm 

1067; men Giftermaalet fandt ej Sted forud lidt efter 1070, fe Chron. de 

Mailros og flere. 

4) Simeon af Durham, I. c. 
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fammenfaldt en ſtor Forfamling af Prælater, faavel fra England fom 

Nordmandie, af nordmanniffe Baroner og angliffe Tegner, og lod fig ber 

frone paany af tvende Kardinafer, der bavde indfundet fin fom Gefandter 

fra Pave Alexander '). Allerede heri faa em Antydning af den gejſtlige 

Afbængiabed, bvort England nu iffe mindre end Franfrige og Tydſkland 

traadte til Paveftofen, og fom allerede Edward Confesfor bavde føgt at tile 

vejebringe, men fom den angliffe fævdrelandsfindede Gejſtlighed hidtil havde 

føgt at modarbejde. At lamme denne Geſjſtligheds FIndflydelfe fra 

Grunden af var Hovedøjemedet med den ber omtalte Forfamling. Vill— 

jam, der meget godt indfaa, at en national eller uofbængig engelft Kirfe 

aftid maatte give Anglernes Friheds-Aand og Nativnalfølelfe Næring, og 

at Han aldrig vilde være fitfer for Opftandsforføg, faa længe indfødte 

VPræfater pujtede til Misfornøjelfen, tilvejebragte ved et enefte Fraftigt 

Slag en fuldftændig firfelig Revolution. Paa Forfamlingen i Binde 

iter (April 1070) blev Englands fornemfte Prælat, Stiqand, paa een Gang 

baade Erøebiftop i Canterbury og Biffop I Bindefter, affat fra begge 

fine Gmbeder; ligefan hans Brover, Der var Biffop i Øjtangel, og flere 

andre Prælater: og alle de gejſtlige Embeder af Betydenhed, Der enten 

paa Denne Maavde, eller ved Indebaverens Dev, bleve ledige, befattes alle 

med udenfandføe, meeft nordmannifte Gejjtlige, af bvilfe enfelte endog vare 

fan uvidende, at de neppe funde fæfe, men fom alle havde den Fortjenefte 

at være Kongen ivrigt bengivne. Fil Erkebiſkop i Canterbury udnævntes 

Abbeden ved Ft. Stepbanskloftret i Caen, Villjams bengivne Ben, klogeſte 

Raadqiver og bedfte Diplomat, Lombarden Landfrank, (15 Auquit 1070) 

Der, fuldfommen erfjendende fin Stilling og det ham paabvilende Hvert, 

fufdførte det med Strengbed og Konfefvens. Nordmannen Thomas af 

Bayeur blev Grøebiffop i Yort. Med de nordmanniffe Prælater - fulgte 

ogfaa efterbaanden en Mangde ringere Gejftlige, Der fortrængte Landets 

Børn fra de mere underordnede Kirke-Embeder. Neligionen bletv berefter for 

fyndt i Erobrernes Sproa. Ved alt Dette maatte Nationalganden og 

Uafbængigbedslviten gradeviis ſpekkes og undergraves. Endog Sproget, 

bvorvef det aldrig funde udryddes, og endnu Danner Hovedbeſtanddelen af 

det enqelfte Sprog, forfaldt og tabte fin oprindelige Reenhed ved at op 

tage en Mænade nordmannift-franfte Ordformer. Og faaledes begyndte 

afferede paa Villjams Tid den Sammenfmeltning af Angler og Nordman— 

ner, af bvilfen Den vngre engelft: Mation faa fraftig fremftod nogle Aar— 

hundreder fenere, Da Den voldſomme Gjæring endelig var overftnaet ”. 

Vita $. Lanfranci Gap. 6. Ordrik, S. 516. 
— 

2, De nærmere Omftændigheder, fr Lappenbergs Gefd. Englands I. S. 98 

— 1 1O, 
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Kampen i Nortbumberland fra 1068 til 1070 var imidlertid ikke 

den fidfte, Billjam havde at beftaa med de efter Fribed fuffende Unglo- 

Daner. Mange af de fredløfe og forfulgte Patrioter havde ſamlet fig i 

de vanfkeligit tilgængetige Sump- og Stvv-Eqne i Nærbeden af Hav- 

bugten Waſh; den vpperfte af dem var Den bøjbyrdige vg ridderlige 

Hereward, Nordmamernes affagte Fiende. Det var ham, fom i 1070 

havde bragt de Danſke, før De begyndte deres Filbagetog, til Peterborough 

for at plyndre det 1); i Spidfen for fine driftige Skarer gjorde han mange 

æventyrlige Strejftog i Omegnen, og flere anfeede Mænd floge fig til ham, 

blandt dem Farletne Eadwine og Morfere, der i et Par Aar bavde op- 

holdt fig ved Hoffet, tilfyneladende frie, men I VBirfeligbeden fom Fanger. 

Billjam gjorde ftore Anftrengelfer for at omringe Den forvovne Skare i 

dens Smuthul og tage den til Fange, men forgjæves; Dog vffedes det 

ham at bringe Morfere og flere andre fornemme Flygninger til Over- 

alvelfe ved allebaande lokkende Løfter, fom ban bred, fan fnart ban 

batde faaet dem i fin Magt, idet han fovd nogle femlætte, andre, hvor- 

ibfandt Morkere, fatte i haardt Fængfel. Eadwine blev Dræbt ved fine 

egne Mænde Forræderi, og Hereward, Der nu fun havde fin egen nær- 

mefte Sfare tilbage, fandt det, efter em Stund at have udboldt den ulige 

Kamp, bedſt at flutte en bæverlig Kapitulation, fom Kongen tilbed ham, 

(1071)*). Billjam bevnede fiden Kong Mælfolms Indfald i England 

ved at gjøre et Tog ind i Dennes eget Rige. Her trængte han frem 

fige til Say, vor Mælfolm fom bam imode og bad om Fred, hvilken 

ban fif imod at gaa Villjam til Haande og ſtille ham Gifler, bvoriblandt en 

af fine Sønner med Ingebjørg, til Pant paa fin Troftat 3). Eadgar JE dbeling 

kunde faaledes iffe mere vænte Underſtottelſe af ban, og overgav fig Derfor efter 

bans Naad frivillig til Villjam, der beholdt ham ved fit Hof, og tilfyne- 

fadende vifte ham megen re, men i Virfeligbeden behandlede ham fom 

Fange. Det fidfte Haab om Gjenerbvervelfe af Uafbængigbed opſtod for 

Anglerne, Da to af Villjams fornemfte Lensberrer, Ruger af Hereford og 

Radulf af Øjtangel, den førfte endog en Søn af den nvå afdøde Villjam 

Fitz-Osbern, Kongens vpperfte, klogeſte og tvoefte Kriysfamerat, fammen- 

fvore fig mod Kongen og fit VBaltbjof Jarl vvertalt til at gjøre fælles 

Sag med Dem. Men Valtbjof fik Betænfeligbeder, aabenbarede Sammen- 

fværgelfen for Landfranf, og ydmvgede fig for Kongen; Roger of Here— 

1) Chron. Sax. ved 1070. 

2) Chron. Sax. Florents af Worcefter, Simeon af Durham, ved 1071. Jofr. 

Lappenberg, Geſch. Englands, S. Il1—116. 

3) Ligeſaa Florents af Worcefter, ved 1072, Simeon af Durbam: Chron. de 

Mailros. Tighernachs Unnaler. 



394 Olaf Haraldsføn (Kyrre). 

ford blev fat i Band og hindret fra at forene fig med Nadulf; vg denne, 

der truedes af en overlegen Krigshær, flygtede til Danmark, hvor han 

overtalte Kong Sten til at vove endnu et Forføg mod Mordmannerne i 

England. Sven fendte en Flaade af iffe mindre end 200 Skibe, anførte 

af fin Søn Knut, der allerede havde været med paa det forrige Tog, og 

af Jarlen Haafon, der fædvanligviis antages for at have været en Søn 

af Sven Godmwinesføn, men maaffee fnarere bar været Haakon Jvarsføn, 

Jarlen i Halland, der paa Denne Tid endnu maa have været en Mand i 

fine bedfte Aar, og fom desuden fra tidligere Sotog var godt fjendt i De 

britifte Farvande *). Danerne udretiede imidlertid iffe mere denne Gang, 

end den foregagende. De fandt Landet alt for vel bevogtet af Villjams Frop- 

per, plyndrede fun Domkirken i York, og dDrøge Derpaa over til Flandern. 

Villjam af Malmsbury vil vide, at Haakon, ligefom Aasbjorn forhen, modtog 

GStifpenge af Kongen og at han derfor ogſaa ved fin Tilbagefomft blev er- 

æret fredløs; begge fom dog, fom man erfarer, efter Svens Død atter 

tilbage og i Befiddelfe af deres forrige Værvdighed *). Over de GSam- 

menfvotne tog nu Villjam en haard Straf. Roger, indftevnet for Kon- 

gens Huustbing, miftede alle fine Forleninger og fattes i livsvarigt Fæng- 

fel. Af bans Medffyldige bleve mange henrettede, andre lemlæftede eller 

fandsforvifte.  Endog VBalthjof, Der Dog havde aabenbaret Sammenfvær- 

gelfen og viijt den oprigtigfte Anger, blev, til almindelig Forbitrelfe, hen— 

rettet udenfor Wincheſter 3). Ubilligheden af denne Straf gjorde ham i 

Folfetå Øjne til en Martyr og Helgen. Saaledes beſeglede BVilljam fit 

Herredømme med Blod. Kong Sven, fom døde Aaret efter, gjorde intet 

pderligere Forføg paa at fomme fine anglifte Frænder til Hjelp. Han 

havde imidlertid med Venlighed modtaget Harald Godwinesſons Sønner, 

der efter Deres fidfte ubeldige Tog til England tyede til han med Deres Syſter 

1) Billjam af Malmsbury III. 261. Haafon Jvarsføen (fe ovenfor S. 176) 
Éan neppe have været fød tidligere end omkring 1030, og var faaledes paa 

den her omfpurgte Tid Fun nogle og 40 Aar. Her kommer det ogfaa i Ber 

tragtning, at Paal, Orknoernes Jarl, var gift med Haakon Ivarsſons og 

Ragnhilds Datter; at dette Giftermaal maaffee netop har været aftalt 

paa et Fog, fom det omfpurgte, er ej ufandfynligt. 

2) Aasbjorn fpillede fiden en betydelig Rolle under Harald Hein og Knut den 

hellige; Haakon Jarl, viftnok den famme fom den før omtalte, forekom— 

mer blandt Vidnerne paa et af Knut uvdftedt Brev, fe Thorkelin Dipl, 

Arnam. I. S. 1. 

3) Florenté af Morcefter 0. fl. ved 1075. VBore Forfædre havde et noget for: 

fljelligt Sagn om ham, fe ifær JFagrffinna Gap. 212. En Nordmand 

eller Jölænding, ved Navn Thord, Søn af Thord Skalle, var en af 

Balthjofs Krigere, og vigtede et Kvad om hans førgelige Død, fr Fagrffinna 

l. c. Harald Haardraades Saga Gap. 121. 
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Gyda). Hvor der videre blev af Dem, nævnes ikke; manftee De fenere 

fedfagede Gyda til Rusland, da hun egtede Vladimir, Den i Stor⸗ 

fyrſt Ffjoflavs Broderſon og ſenere Efterfolger. 

Hvilfen Stilling Kong Olaf i Norge indtog lige overfor atte Disfe 

Begivenheder, fom Nordmændene under Deres byppige Forbindelfe med 

England viftnok fulgte med Den meeft fpendte Opmarkſomhed, figes ingen 

fteds. Men da vore egne Sagaer med Beftemthed udbæve Olafs frede 

lige Politif, og da beller iffe mere «nd en enefte af De engelſk-nordmanni— 

fte Forfattere omtale Nordmend fom Deeltagere I Toget til England 

1069, bvilfen Ytring, fom ovenfor nævnt, maaſkee alene grunder fig paa 

en Fejltaqelfe, eller ſigter til at enfelte norſke Frivillige have været med: 

bør man antage, at Olaf iagttog en ftreng Neutralitet, og at han iffe bar 

fadet fig paavirfe af De Opfordringer, hans Svigerfader Sven upaatviv- 

feligt dar fadet udgaa til dam om at tage Deel i Kampen. Vt erfare 

ogfan, at Villjam fod fig det være magtpaaliggende ved et eget Gefandt- 

ftab at vinde Olafs Venſkab, eller i det mindfte at fifre fig hans Meutrali- 

tet. Disſe Gefandter affendtes med et norſkt Handelsſkib, fom afyik fra 

Grimsby ved Humberen, det figes ikke udtryffeligt naar, men fynes at 

have maattet være omkring 1069. Paa det famme Skib befandt Vig en af 

Giflerne for Landſkabet Lindfey, der batde fundet Lejlighed til at flygte 

fra Det ved Lincoln nys opførte Kaftel, bvort ban opbevaredes, og var 

bleben venligt modtagen af Skibsfolkene, der fljulte ham, indtil de vare 

afjejlede: ban bed Thorgaut, og var en Grjftlig af fornem Herfomt. 

Dua Gefandterne fiden fif ham at fee, paaftode de at Stibet ſtrax ſkulde vende 

tilbage, og han overfeveres til fine Vogtere; men Mandftabet brød fig 

iffe herom, truede Gefandterne til Faushed, og førte Thorgaut lykkeligt 

over til Norge, hvor Kongen, felv oprigtigt og ivrigt religiøs, blev meget 

glad ved at erfare en anfeet engelft Gejſtligs Ankomſt, tog ham til fin 

Hitd, og vvervældede ham med Gaver og UGresbeviisninger *). Herover 

have vet Villjams Gefandter neppe været fynderligt tilfreds, men Vet behø- 

vede Dog iffe at udLægges fom Tegn paa fiendtligt Sindefag mov Villjam, 

og Øjemedet med deres Sendelfe, der ej fan have været andet end at 

ftemme Olaf til Fred, maa de lige fuldt Have opnanet. Det ev ikke ufande 

fynligt, at dette Gefandtffab bar ftaaet i Forbindelfe med Udleveringen af 

Harald Haardraades Liig: Vore Sagaer fortælle dDerom, at Olaf fendte 

1) Saxo, S. 556. 

2) Simeon af Durham, GS. 306. Navnet Ihorgaut (Jurgot) vifer at han 

var af nordiff Hertomft og faaledes defto nyttigere for Olaf. Da ver for- 

tælles at Thorgaut flygtede fra Kaftellet i Lincoln, og VBilljam førft lod dette 
opføre i 1068, kan Fhorgauts Flugt og Gefandtffabet følgelig ikke have fun- 

det Sted førend efter dette Aar. 
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Stule Toſtigsſon over til England for at bente det, og at Det ogſaa ftrar 

blev ham udleveret. Denne Sendelfe henføre De enten udtryffeligt til 

„Aaret efter Harald$ Fald“ !), eller til fort efter at Olaf var tagen til 

Konge" *), eller endelig, fun fofeligt antydende Tiden, til lidt efter Har- 

ads Dod“2). Men da Skule ved Olafs Hjemrejfe fra Orknøerne 1867 

var faa ung at ban fidenefter endog fit Filnavnet  Kongsfoftre", er Vet 

itfe fandfynligt, at Olaf endnu famme Aar ftulde have betroet ham denne 

vigtige Sendelfe, ifær da Kong Viljam paa den Tid var fraværende, og 

Gjæringen i Northumberland for ftor til at det funde være raade- 

tigt for en Søn af Toſtig at vife fig der; hertil kommer og at Krigs- 

tilberedefferne mod Danmark for det førfte maa have optaget Olafs bele 

Opmerfjombed. Men derimvd efter Fredsflutningen med Danmark, da 

Magnus var dod og Olaf tagen til Konge over belte Norge, og da Vill 
jam, hvert Djeblif væntende et Angreb fra Danmark, maatte formodes at 

være redebon til Alt, bvad Der paa nogen Maade funde bidrage til at 

gjøre ham Norges Konge forbunden, var netop det belejlige Ojeblik fom- 

met for Dlaf til at fremfætte fin Fororing, og Det ev Derfor højft rimeligt, at 

Sagaſkriverne bave forverlet den Tid, Olaf blev Enefonge i Norge, med 

den Tid, da han aller førft fit Kongenavn. Og faaledes bliver det tj 

ufandfynligt, at det Sfib, bvorpaa Skule bragte Haralds Liig tilbage til 

Norge, var Det felvfamme fom Det oven nævnte, paa bvilket Viljams Ge— 

fandter til Dlaf og Flygtningen Tvorgaut havde indſkibet fig. Der tales 

ogfaa om en fjerde Søn af Harald Godwinesſon, ved Navn Harald, der 

efter Faderens Fald ſkal have taget fin Filflugt enten til Olaf eller til bans 

Broder Magnus, have nydt en venffabelig Behandling ved hans Hof, og fiden 

fedfaget Olafs Søn Maqnus Barfod paa hans førfte Vefterbavs-Tog *). Men 

vift er det, at Dlaf felv, i det mindfte faa [ænge Sven Ulfsføn levede, og I 

flere War efter ban Dod, iffe gjorde mindfte Mine til at forurokige 

Viljam i Befiddelfen af England. 

1) Snorre, Harald Haardraades Saga Gap. 104. 

2) Hvoftinffinna, Harald Haardraades Saga Gap. 124. 

3) Morfinffinna, fol. 20. a. Å 

4) Biljam af Malmsbury III. 260, hvor der dog bherffer ſtor Forvirring. Ef— 

ter Magnus den gode, figes der nemlig, fulgte fom Konge i Norge en 

Ufurpater, , Sven Herdhand“, efter denne Magnus's Farbroder Olaf, efter 

Eigende hellig; (Her har man altfaa fra Magnus den gode vendt tilbage til 

Sven Jarl og efter ham faaet Olaf den hellige, fom forhen er omtalt, paany 

frem); efter Olaf hans Broder Harald Harvagra (d. e. Haardraade), der 

faldt i England mod Harald Godwinesſenz efter ham hans Sønner, Olaf 

og Magnus, der deelte Riget, men af hvilte Magnus Fortefter døde, faaat 

Olaf blev Enekonge; efter denne Magnus, der nyé faldt i Irland (Magnué 

Barfod). Med Undtagelfe af de Konger, der indſtydes mellem Maqnus den 

⁊ 
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Olafs Neutvalitet i de engelffe UAnliggender gjorde for øvrigt ingen 

Forandring i det venffabelige Forbofd, der var opftaaet mellem ham vg 

Sven Ulfsføn efter Fredsjlutningen 1068 og hans Giftermaal med Svens 

Datter. Det fynes endog, efter hvad Der I Det folgende vil blive viiſt, 

fom om Olaf 1 det mindfie i firfelig Henfeende afveg fra fin Faders Uaf— 

hæœngighedspolitik og fluttede fig til den, Sven fulgte; bertil har Dog vel 

ogfaa Pave Gregor den 7des merkelige Perjonlighed, Der ytrede fin Ind— 

flydelfe endoy til de fjernefte Egne af Den romerſke Kirkes Omraade, ikke 

fidet bidraget. Da Sven Ulfsføn var død (2W8de April 1067) ) efter at 

have udnævnt fin Søn Knut til fin Gfterfølger, men Dennes ældre Halv- 

broder Harald, underftøttet af fin Svigerfader, Aasbjorn Jarl, der alt 

faa var vendt tilbage fra fin Lanvflygtigbed, var tagen til Konge paa 

Jisore-Thing, tmod at indgaa en Uvt af Haandfæftning, eller at love Folfet 

endeel Forbedringer i Den Hidtil gjeldende Lovgivning *), drog Knut, enten 

misfornøjet bermed, eller frygtende for Gjterftvæbeljer, førft i Leding mod 

vendiffe og furifte Vikinger, fom ban allerede i fin Faders Levetid bavde 

befæmypet, fiden drog han med flere af fine Brødre til Norge, for at an- 

mode Kong Olaf om Biftand til at fratage Harald Niger. Han væntede 

fig rimeligviis faa meget fnarere Hjelp fra Norge, fom han ber bavde 

mægtige Mødrenefrænder i Sogn, og Kong Olaf var gift med bans 

Heelſyſter 5. Men Harald, der ſtod lig godt med Paven, undlød, fom 

Det fynes, iffe at underrette han herom, og Gregor tilffrev frar Olaf et 

Brev, hvori han foruden at opmuntre ham til Jvrigbed i Troen og Virt- 

fombed i dens Udbredelfe, paalagde ham indftændigt, iffe at pde den dan— 

ffe Konges Brødre nogen Hjelp. „Det er os berettet”, flvev ban, „at 

Danefongens Brødre hate begivet fig til Ever, for ved Eders mæytige 

gode og Harald Haardraade, og fom maaſkee endog fun ere indfomne ved 

en fenere Glosje, er Raekken faaledes rigtig. Men derpaa tilføjes at det 

var Magnus Haraldsføn, fom efter Faderens Fald fit Filladelfe af Harald 

Godminesjøn til at drage bort fra England; at det var ham, til hvem Harz 

ald, den engelſte Haralds Søn, tog fin Jilflugt, og endelig, at det var i 

Følge med ham, at denne Harald gjorde Joget til England paa VBilljam den 

2dens Tid. Gaaledes har Forfatteren her fammenblandet Magnus Haralds: 

føn og Magnus Barfod, uagtet han ſtrax forud har rigtigt ffjelnet mellem 
dem. 

Sven døde i Suddathorp, den famme Landsby, hvor Snorre, men, fom oven- 

for nævnt, urigtig, lader Magnus den gode dø, maaffer forledet derved at 

ogfaa Sven Faldte fig Magnus. Winodh henfører urigtigt Svens Ded til 
1074. 

Dette var fornemmelig den bekjendte, af Foltet med faa megen Glæde mod- 

tagne Forandring i Beftemmelferne om Beviisbyrden, Hvorom GSaro handler, 

S. 571, jvf. Wlnodh, hos Langebek, Ser. rer. Dan. I. S, 341. 

3) Se herom ovenfor, S. 179. 

2 
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Hjelp og Krigsjtyrke at tvinge bam til at Dele Niget med fig; men bvile 

fen Stade derved truer Riget', hvilken Forſtyrrelſe blandt Vet chriſtne Folk, 

Hvilken Ødelæggelfe det vil medfore for Kirferne, hvilke de grumme Hed- 

ninger de tilgrændfende Lande 1) fure paa at forfiyrre, Det lærer vå 

GSandheden, fom ev Chriſtus felv, i Euangeliet, naar han figer at hvert 

Huus, der er uenigt med fig felv, ftal odefægges og ſtyrte, det ene over 

det andet. Vi formane Eder derfor til at vogte Eder paa det ombvage- 
ligfte for at lade nogen overtale Eder til at yde Biftand eller Hjelp i 

denne Sug, for at iffe Denne Synd ſtal fade tilbage paa Eder feit, og 

den guddommelige Brede opvælkfes mod Eder og Eders Nige paa Grund 

af Svedragten i biint Rige. Derimod bede og raade vi Eder indjøændigt 

at formaa den danſke Konge til at modtage fine Brødre med Kjærlighed 

i fit Nige, og, bvis han fan, at tildele dem andre Bejiddelfer og Værdig- 

heder, faafedes at De iffe paa nogen uværdig Maade lite Nød, eller Ri- 
gets Værdighed nogen Skade" *). Om det virkelig lyffedes Olaf at megle 

Fred mellem Harald og Knut, vides iffe med Visbed, men faa meget er 

vilt, at Olaf, uagtet fit inderlige Venffab med Knut, dog ikke bekrigede 

Harald for bans Skyld. GSpørgsmaalet er imidlertid, om ban i Længvden 

vilde have funnet modftan Knuts Opfordringer, Der, fom vi ville fer, fiden 

formaaede ham til at gjøre en Undtagelfe fra fin gamle Fredspolitit. Men 

fun (idet over et Uar efter at Olaf havde movdtaget biint Brev fra Paven, 

døde Harald (17vde April 1080), og Knut blev nu uden Modſigelſe ta- 

gen til Konge, faa at ban iffe fænger trængte til Olafs Bijiand i Vette 

Anliggende. Og nu berffede det nøjefte Venſkab mellem begge Riger, eller 

vettere Deres Konger. Dette vifte fig blandt andet, va Den mægtige Jvde 

Gail Ragnarsſon, bvilfen Knut havde frataget hans bornholmfte Forle- 

ninger, enten nu for at hevne fig berover, eller for at ftoffe fig Midler 

til at leve paa lige faa ftor Fod fom forben, plyndrede et-rigt ladet norſkt 

Skib, der var fommet paa Grund ved nogle Smaaser i Nærbeden af 

Bornholm, og Verpaa brænde det op med hele Mandffabet. Knut begav 

fig i den Anledning felv til Bornholm, lod Gyil gribe, og, da ban bavde 
tilſtaaet Forbrydelfen, hænge i nærmefte Stov: hans Mænd og Medftyl- 

1) Herved figtes maaffee lige faa meget til Hedningerne i Sverige, fom til 

Venderne. 

2) Dette merkelige Brev, bet eneſte, hvor der udtrykkeligt nevnes om Knuts 

Ophold i Norge, meddeles i ,Concilia Coleti*, XII. 436, 487, og benføres 
til 17de December 1078. Vel navngives ikke Knut udtrykkeligt, men da han. 

og ingen anden nu var nærmefte FTronprætendent, fan bet alene være ham, 

fom meneé. Han var ogfaa den nærmefte af alle Svens Sønner til at føge 

Hjelp i Norge, ba hon der havde faa mange mægtige JForbindelfer. Maaſtee 

bog ogfaa de af hans mange Brødre, der fulgte ham did, vare hans Heel: 

brødre, 
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Dige bleve ligeledes deels henrettede, deels femlæftede, deels landsforvifte, 

og det uagtet Knut derved pradrog fig et uforfonligt og farligt Hav af 

Ggils mægtige Frænder i Jylland 1). 

Knut, der var frigerfé og foretagelfeslyften, og fom ved fine heldige 

Fog i Uujterveg, ved fin kraftige Regjering og fin Iver for Religions— 

væfenet, havde erbvervet ſtor Anſeelſe, modtog imidlertid gjentagne Opfor- 
dringer fra De, om end ydmygede, Dog endnu langtfra med Nordmanner— 
nes Herredømme forfonede Anglo-Daner om at fomme dem til Hjelp *). 
Fivden dertil fyntes ej at være ubelejlig. Villjam havde i de fenere Mar 

været mindre beldig i fine Foretagender end tidligere. Et Tog til Bre— 
tagne, han gjorde for at forfølge og firaffe Robert af Hereford Med— 

fammenfvorne, Radulf af Øftangel, mislykkedes, da Greben af Bretagne, 
underſtottet af Villjams egen Lensberre, Kong Pbilip af Frantrige, fom 

Radulf til Hjelp*). Han faa i Uvenftab med fin egen Søn, den uvolige 
Robert, der nu, efter at Være bleven voren, førdrede Nordmandie og Maine, 
og fandt Underftøttelfe, faavef hos Kongen af Frankrige fom hos fin 

Morbrovder, Grev Robert af Flandern, der havde erhvervet Vette Fyrſten— 

dømme efter at have fældet fin Broverføn Arnulf, den retmæsfige Arving 
til Fvrftendømmet, i et blodigt Slag. Endelig fom Villjam i Uenighed 

med fin egen Broder, Biffop Odo af Bayeux, fom ban havde udnævnt til 

Far i Kent og Statholder i England under fin Fraværelfe i Nordmandie: 

da den ærgjerrige Odo endog flod færdig til at gjøre et Fog til Italien, 

for at fitte fig Paveværdigheden efter Greqor Den 7de, lod Villjam ham 

fafte i Fængfel i Mouen og bemægtigede fig hans ftore Sfatte, uden at 

ændfe Pavens Foreitillinger desangaaende*). Den ftotffe Konge Malkolm, 
gjorde, uanfeet fin Lenseed, et nyt ødelæggende Indfald i Northumber- 

fand 5), vg over Dette ulyffelige Landſkab gif der, ftrar efter, en ny Straf- 

fedom, da Biftopen af Durbam, alder, der tillige efter Valthjofs Dod 

havde været forfenet med Jarldømmet, var bleven drabt af en rafende 

Foltehob, fom beffyldte ham for Deelagtighed i Mordet paa en af Baltbjof3 
Frænder 9). Thi Villjam fod det allerede fan haardt plagede Landſkab nu 

") Knytlingafaga, Gap. 33—46. 

?) Ælnodh, Knut den helliges Levnetsbeffrivelfe, hos Langebef, Ser. r. D. III. 
S. 347. 

3) Florents af Worcefter ved 1675. Chron. Sax. ved 1076. Simeon af Dur— 

ham, Jwysden S. 209, 

3) Ordrif, hos Dudéne, S. 570. Chron. Sax. ved 1079. 

5) Florents af Worcefter, ved 1079, 

9) Florent af Worcefter, ved 10582, 
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atter berje ved JD og Sterd 1). Under disfe Omſtandigheder var Vet 

naturligt, at De ulvffelige Northumbrer, ved at erfare at Knut, der alle 

rede to Gange bavde været paa Krigstog i England, nu bavde befteget 

Danmarks Trone og indlagt fig ſtor Krigsbæder, haabede i bam at fee 

en Frelfer, og Derfor ifær henvendte fig til han med Bøn om at fomme 

dem til Hjelp, par famme Tid, fom Villjam paa alle Kanter var omrin- 

get af Fiender, og Verfor, fom man maatte formode, lettere at befæmpe. 

Og den ærgjerrige Knut, bvis Hu ftedfe ftod til at opnaa fin ftore Nab— 

ne$ Magt og Berømmelfe, og fom desuden brandt af Længfel efter at 

afivætte Den Stam, fom de tvende fidfte ubeldige Tog til England, hvor 

ban felv var med, bavde bragt over De danffe Vaaben, laante villigt Øre 

til disfe Opfordringer 2).  Hertil fom ogſaa, at ban var gift med en Dat- 

ter af Villjams affagte Fiende, Grev Robert af Flandern. Viljam fynes 

allerede temmelig fnart efter Knuts Fronbeftigelfe og Uroligbederne i 

Northumberland at Have væntet et nyt Angreb fra Danmark; tbi blandt 

de Beftyldninger, ban gjorde fin Broder Odo, Da ban fod han foængfle 

(1080), var vgfaa Den, at ban vilde føre Krigere ud af Landet paa en 

Tid, du De burde være tilftede for at beftvtte det mod Daner, Iver og 

andre Fiender 3). Alvorlige Udruftninger gjorde Dog Knut iffe forend i 

Maret 1084 Da anmovdede ban fin Svoger, Kong Olaf, om at mode 

ham ved Kongebelle, og da Olaf indfandt fig til beftemt Tid, aabenbarede 

han bam ſtrax fin Henfigt, at gjøre et Tog til England for at gjener— 

bverve Det Nige, hans Forfædre tidligere havde befiddet. Han bad om 

Olafs Underſtottelſe dertil, og ftal endog have tilbudt fig at overlade hamn 

Hoved-Anføriefen, om han øuffede det. Olaf erfjendte, at Knuts For- 

dDringer vare vel begrundede, og at det ej var ufandfynligt at et faadant 

Foretagende funde vorde fronet med Held, men ban vægrede fig paa det 

beftemtefte for ar deeltage perfonligt Dert, end fige at paatage fig Overan- 

førfelen. „Da min Fader varald”, fagde ban, ,tiltraadte fit Tog, bed 

det overalt i andet, at Drabeligere Hær ingenfinde var udruftet fra 

Norge, og faa vpperlige Krigere, fom vi Dengang bavde, vil man nu neppe 

funne tilvejebringe; end ftorre Forftjel er der mellem Anførerne, nemlig 

1) Florents af Worcefrer, ved 1080. VBilljam af Malmsbury IL, 271. Simeon 

af Durham, hoé Twysden, S. 210, 211. 

?) Knuts Unfeelfe og Forhold til England frildres faaledes hos Villjam af 

Malmsbury, I. 258: ,, Den enefte, der Eunde fætte hans (Villjams) Over— 

mob Gfranfer, var Danefongen Knut, der baade ved fit Evogerffab med 

Grev Robert og ved fin egen Magt nød en umaadelig Anſeelſe; blandt Fol- 

kene gif det MRygte at han vilde angribe England, der tilfom ham fom Arv 

efter Gamle-Knut“. Jofr. Gap. 262. 

3) Ordrik, hos Dudjéne, S. 647. 
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min Fader Kong Harald, og mig; Desuagtet lob biint Tog uheldigt af, 

og endnu mindre Udfigt er Der altfaa til at jeg ftulde funne fomme vel 

derfra. Jeg tilbyder mig dDerimod at frille en Hjelpeflaade af 60 tore 

Skibe, bemandede med de merft udføgte Folk jeg fan flaffe, fornemmelig 

af mine Hird-Fropper, og i Det hele taget udruftede lige faa godt og om- 

byggeligt fom om jeg felv var med” 1). Dette Jilbud modtog Knut med 

Glade, og fagde at det var en ftor Mand i Sandhed værdigt. Der aftaltes, at 
Den norffe Flaade føulde indfinde fig Den næfte Vaar ved Limfjorden, fom 

beftemtes til Samlingsfted for bele Hæren, og begge Konger droge Hver 

til fit efter mange Venſkabsbeviſer og gjenfidige Foræringer. Villjam fik, 

fom det fader, ftrar Nys om Knuts Forehavende, da engelfte Forfattere 

berette, at ban allerede i 1084, og fandfynligviis ifær i Løbet af Vin- 

tren 1084—1085 traf de eftertvyffeligfte Foranftaltninger til at mod- 

tage bam *). Da han under De nærværende Forhold iffe funde ſtole fyn- 

Derligt paa Anglernes Froffab, maatte ban ffaffe fig det fornødne Antal 

Krigere fra Nordmandie. Den rigelige Sold, ban tilbød, lokkede ogfan 

mange Stridsmænd til ham fra Det ovrige Franfrige, ja felv fra Iydft- 

fand og Spanien. Blandt dem nætnes endog en af den franffe Konges 

Brødre, Grev Hugo. Alle disfe Krigerffarer fordeeltes tif Fndkvartering 

og Underhofd trindt om i Landet, Jndbyggerne til ſtor Tyngſel; og der- 

foruden. paalagde Viljam fom Krigsftvr den gamle Danegeld- Stat, 

fer Shilling af hver Hyd. Kaſteller og Byer befæftedes, Havnene 

forfynedes med Befætning, og for at Danerne ikke frulde funne finde 

nogen Underholdning bror de landede, bleve Sokyſterne aldeles ode— 

fagte, hvorved det ifær gif ud over den nordlige Deel af Landet, 
fornemmelig Northumberland, der allerede forhen bavde lidt faa mer 

get 3). Villjam føat endog bave befalet Unglerne at aflægge deres Natio- 

naldragt og Mationalruftning, paa bvilfen Danerne funde fjende dem fom 

Venner, og derimod at flæde og væbdne fig paa nordmannift Viis: en Be— 

1) Saaledes Knytlingafaga Gap. 41. De norffe Kongefagaer (Olaf Kyrreg 

Saga Gap. 6, Snorre Gap. 8) lade Knut gjøre Olaf det hHhøjft ufandfynlige 

Filbud, enten felv at beførge Hovedudruftningen og optræde fom Hovedanfører, 

modtagende 60 Skibe til Hjelp fra Danmark, eller omvendt at fende Knut 

60 GStibe til Hjelp. 

2y JFlorents af Worcefter henfører Danegelda-Paalægget til 1084; Villjam af 

Malmsbury IL. Cap. 261 figer at Knut hindredes ved Modvind næften i tvende 

Aar; de øvrige engelffe Ghronifter omtale Villjams Udruftninger ved 1085. 

3) Billjam af Malmsbury, II. 262. Florents, ved 1085. Ingulf, hos Fell, 

IL. S. 79. Denne beffriver fom DØjevidne, faavel hvorledes Northumberland 

ødelagdes, fom hvorledes hans Klofter (Gropland) betyngedes ved Indkvar— 

tering af 6 Nyttere og 28 Bueftytter. 

Mund. Det norfte Folks Hiſtorie. L. NM. 26 
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faling, fom dog fun faa efterfom "). Endelig lod Villjam heller ikke 

denne Gang det Middel uforføgt, fom han tidligere med faa meget Held 

bavde anvendt, nemlig Bejtittelfe. Villjams Penge, heder det I en gammel 

Krønife, fit Dverbaand i Knut Raadgiveres Punge*). Imidlertid ruftede 
faavel Knut fom Olaf fig paa det ivrigite, og til beftemt Tid den føle 

gende Vaar famlede begge Flaader, baade Den danſke og Den norſke, fig i 

£imfjorden. Skibenes Antal angives til over tufende, og Dette ev neppe 

urigtigt, Da Knut havde opbudt Leding over hele fit Nige, hvilket efter De 

gjeldende VBeftemmelfer funde frille 940 Skibe 3); hertil fom nu faavel 

Kongens egne Skibe og Lensføibene, fom den norſke Hjelpeflaade. Sam— 

tidigr flal Grev Robert af Flandern bave udruftet en Flaade af 600 

Sfibe, for at forene Vig med ham. Men bvad enten nu Villjams Be— 

ftitfelfer virfede, eller Knut havde erfaret de ſtore Forberedeljer, Villjam 

havde gjort til bans Modtagelfe, og derfor iffe vilde tiltræde Toget, før- 

end han endnu mere havde forftærfet fin Hær, eller han, fom det og an- 

gives, forſt maatte fifre fig mod et befrygtet Ungreb af Venderne *); eller 

endelig — hvyvad der er fandfynligt — at alle disſe Aarfager tilfammen 

bave beftemt ham: vift er det, at han nølede i Heidaby, raadflanende med 

fine Mænd, uden at begive fig til Hæren, fom ved at ligge I faa fang Tid 

paa eet Sted begyndte at lide Mangel paa Levnetsmidler, og gav fin 

Misfornøjelfe herover Luft i (ydelig Knurren. Denne Misfornøjelfe op- 

puftedes, fom man maa formode, vg fom i Det mindfte Knut felv fynes 

at bave tvoet, af De Høvdinger, Der bavde movdtaget Stifpenge af Ville - 

jam. Knut mistæntte ifær fin egen Halvbroder, Olaf, paa bvilfen Han var | 

faa opbragt, at ban, da Denne indfandt fig bos ham, fom ban foregav paa 

dDe øvrige Høvdingers Vegne, for at bede ham gjøre Alvor af at begynde 

Toget, fod ham gribe og føre til fin Svigerfader Grev Robert af Flan- 

Dern, med Anmodning om, indtil videre at bolde ham i baardt Fangen- 

ffab; bvilfet ogfaa ſkede. Tilſidſt befluttede de danſke Krigere eenftem- 

migt at drage hver til fit, overladende det til Kongen at hjelpe fig uden 

dem, fom han bedjt kunde.  Forgjæres føgte Nordmændene at tale 

dem til Mette. Danerne vaabte at Nordmændene gjerne for dem 

maatte blive liggende i Dette Sultebul, faa længe de bade Lyjt; felv 

vilde De drage bjem faa fort de funde*). Da de fom Ledingsfolk trengt 

1) Wlnodhs Vita Canuti, hos Langebek, III. S. 350. 

2) Peterborough-Annalerne. 

3) Sfibenes Antal angives i Knytlingafaga Gap. 32. De flefte af disfe Skibe 

have dog vel, fom Ledingsffibe, Fun været fmaa. 

4) Dette angives udførligt i Knytlingafaga Gap. 42. 

5) Snvtlingafaga, Gap. 43. 
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taget ikke vare forpligtede til at være hjemmefra fænger end em beftemt 

Tid af Aaret, og denne Vid enten allerede var udloben, eller i alle Fald 

vide udlobe fænge førend Toget var tilendebragt, meden8 Mordmændene 

Derimod, fom kongelige Huustropper eller Lenstropper, vare forpligtede 

til at adlyde deres Konges Befaling uden nogen Iids-Indfførænkning, og 

Dertil vilt ogfaa vare langt bedre forfynede med Levnetsmidler: fan man 

ej undre fig over at Danerne optoge deres Foreftillinger med Harme. Da 

Knut endelig fom til Limfjorden, fandt ban fun de norffe Skibe. De vdan- 

ffe vare alle fammen borte. Han blev, fom man let fan førjtaa, overmaade 

opbragt berover, og fovede, hvad ban og til fin egen Sfade boldt, at lade 

Danerné bøde haardt derfor. Uagtet Mordmændene fremdeles tilbode fig 

at ville følge ham, hvor ban førte dem ben, var der dog nu iffe længer 

Spørgsmaal om at tiltrævde Toget, og han gav dem Filladelfe til at 

drage bjem, med mange Faffigelfer og Lovtaler, fordi de faa haderligen 

havde adlydt deres Herres og Konges Befaling. Han fendte ogfaa frore 

Gaver med dem til Kong Olaf, og gav Nordmandene det Tilſagn, at 

Deres Handelsffibe uhindret feulde funne fejle gjennem hans Land og 

Strømme *). Saaledes flap Norge denne Gang med Udruftningen alene, 

og undgif at fomme i en Krig med England, der maaffee funde bave haft 

farlige Følger. Hvorledes Knut fiden tog en baard Straffedom over fit 

Folk, og hvorledes Iyderne, opbragte herover, gjorde Opftand, flokkede fig 

fammen mod Knut, forfulgte bam over til Fyn og dræbdte ham i St. Ulbani- 

Kirfe i Ovenfe (10de Juli 1086), er noffom befjendt?), faavel fom hvor— 

fedes Knuts Død, ligefom St. Olafs i Norge, om end ikke med faa fuld Net, 

betragtedes fom en Martyrdad, og gjorde ham til Danmarks førfte Na- 

tionalhelgen og Sfytspatron 3). Kong Olaf fynes iffe at have blandet 

fig i disfe Anliggender. Han gjorde heller ifte, fom det fynes, nogen 

Indvending til Fordel for Knuts unge Søn Karl, der ved Opftandens 

Udbrud var bleven fendt i Sitferhed til Flandern med fin Moder, da itfe 

ban blev udvalgt til Konge, men derimod Farbrovderen Olar, fom udløfted 

af fit Fængfel. Freden vedblev fremdeles mellem Norge og Danmark; ja den 

danſke Konge egtede endog Kong Olaf Haraldsføns Syfter Ingegerd: en For- 

bindelfe, der Dog juft iffe behøver at udlægges fom Tegn paa nøjere Venſkab 

mellem Konerne felv, da Ingegerd, Elliſivs Datter, allerede, føm ovenfor antydet, 

1) Knytlingafaga, Gap. 43. Snorre, Olaf Kyrres Saga, Cap. 8. 

2) Se Knytlingafaga Gap. 44—62. Garo, S. 582—592. Wlnodh, hos Lange: 

bef, II. 5. 355—373. Gven Uagesføn, hos Langebek, I. S. 57, 58. Vill 
jam af Malmsbury, II. 261. 

3) Her var dog den Forffjel, at Knut blev formelig Fanoniferet (ſe Winodh, S. 

382) medens Olaf derimod alene ,dømtes hellig! af Nordmændene, og fiden- 

efter ftiltiende anerfjendtes fom faadan. 

20 
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fra Barnsbeen af fynes at bave været opdragen ved det danſte Hof '). Den 

nye Konge i Danmarf nærede ingen faadan bhøjtflyvende Plan, fom at 

angribe England. En Hungerénød, efter bvilfen han endog felv fit Øge- 

navn, plagede Landet og lammede dets Kræfter; den almindelige Elendig- 

bed og Misfornøjelfe gjorde ethvert Krigåtog til fremmede Lande umu- 

figt, om endog Fanfen derom — hvad man Dog neppe fan formode — - 

var opftaaet. England indtog heller iffe faa truende en Gtilling, fom 

før, tbi den vældige Villjam omfom Maret efter Knut Svensføns Dev 

ved et Ulyffestilfælde under em Fejde med Kong Philip af Frank 

rige (7de Septbr. 1087), og Mordmandie fliltes fra England ved at til- 

falde hans ældfte Søn Robert, medens det fidfte tilfaldt bans anden Søn 

Villjam. Og ifte not hermed, fom ogfaa Brødrene felv i Fejde med 

hinanden, da den ærgjerrige Robert, opbidfet af fine Vafaller, ej vilde 

lade Biljam i rolig Befiddelfe af England *). 

Stotland, hvor Mælfolm, Duncans Søn, faldet Ceanmor (d.e. Stor- 

hoved) 3), ved engelfl Hjelp var fommen i Befiddelfe af Regjeringen, bavde i 

denne Vid mere Aarſag til at frygte Angreb fra Norge, end Mat til at foruro- 

fige det. Ikke engang i Orknoernes Unliggender fynes Malkolm at bave blandet 

fig, uagtet han i nogle Aar var gift med Jarlernes Moder. Ved dette Gifter- 

maal tar det viftnok, fom ovenfor nævnt, Malkolms Henfigt at tilvende fig Ind— 

flydelfe over Jarlerne, og ſaaledes igjen over Deres ffotffe Frænder af den 

macbetbffe eller vuairiffe 66, der, fom man feer, endnu en Fidlang gjorde 

bam Herredømmet over Mordffotland firidigt, ja endog forte Kongenavn. 

Ii vi erfare, at Mælfnedtan, Lulads Søn, faldte fig Konge af 

Moray, og at Moælfolm i Maret 1077 vverfaldt bam, fangede hans 

Moder, hans bedfte Mænd og alle hans Statte, medens ban felv med 

Nød og neppe undøom *). Ikke før end aatte Aar fenere (1085) omtales 

Moælfnedtans, den faa faldte Konge af Morays, De). Det lar 

der faaledes til, at Malkolms Negjeringstid var Deelt mellem Fej— 

der mod De nordffotffe eller piftifte Høvdinger og Krige med de 

engelffznordmanniffe Konger, bvilfe ifær, fom vi have feet, bleve bans 

Fiender efter at ban havde egtet Margrete, Eadgar Ydbelings Syfter, 

og derved var dragen ind i det gamle mesferifte Kongehufes Jnteresjer. 

1) Fagrffinna, Cap. 221, figer vel at Olaf giftede fin Syſter Ingegerd med 

Kong Olaf Svensføn i Danmark, men dette behøver ikke at tages i anden 

Betydning, end at han gav fit Minde til Giftermaalet. 

2) Se herom Lappenbergs Gefd. Englands, II. S. 162—174. 

3) I Orkn. Saga kaldes han , Langhals". 

4) Chron. Sax. ved 1077. Stade, at der her findes en Lakune, ellers vilde man 

af dette Sted kunne faa merkelige Oplysninger om disſe Begivenheder. 

5) Ulfter-Unnalerne, ved 1085, 
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Om Ingebjørg FJarlemoder da var død, eller ban havde forſkudt hende, 

nævnes ingenfteds; det fynes imidlertid, fom om han fremdeles maa have 

baft fælles Interesfe med hendes Sønner. For øvrigt nævnes der ingenjteds 

om, at Olaf gjorde fin Lensrettighed over Orknøerne gjeldende. Der figes 

fun, at han formedelft fit Slægtffab med Jarlerne var Deres fynderlig 

qode Ven *), men man funde lettelig frites til at formode, at disſe be- 

nyttede fig af den mislige Stilling, hvori Olaf efter Nederlaget ved Stan— 

ford befandt fig, til at bringe ham til at erfjende deres Uafhængigbed, 

eller i det mindfte til ikke med Strenghed at fordre nogen Lenshylding af dem; 

thi vi ville i det følgende erfare, hvorledes Olafs Søn Magnus fenere 
behandlede dem iffe ftort bedre end Oprørere eller Frafaldne 2). De bere 

føede en lang Iid i Enighed, og, fom det fynes, i Fred, men uden nogen 
fynderlig Kraft eller Unfeelfe. Det lader flet ikke til, at De i mindjte 

Maade deeltoge i de Uroligheder, fom i denne Did fandt Sted paa Man og 
Syder-Øerne, og fom havde disſes Løsrivelfe fra Orknøerne til Følge. 

Hiin Gudrød, Søn af Harald Svarte, der, fom ovenfor nævnt 3), 
ved Stanford fæmpede med i Harald Haardraades Rætfer, og, lykkeligt 

undkommen fra dette Nederlag, havde fundet en venlig Modtagelfe hos den 

Daværende Konge paa Man, Gudrød Sigtryggsføn, tilvev fig nemlig ej alene 

efter Dennes Død Herredømmet over Den fidft nætnte Ø, men ogfaa, fom det 

ſynes, over alle Øerne, tilligemed en Deel af Irland, og optraadte fom en 

vældig og frygtet Erobrer i disfe Egne. Beretningen derom, til hvilfen 

man dog neppe i alle dens Enkeltheder fan fætte Lid, da den fynes at 

være meget blandet med fvævende Folfefagn, lyder i Korthed faaledes 4): 

,Da Gudrød GSigtryggsføn var Død, blev hans Søn Fingal Konge efter 

ham *), men Gudrød Grovan famlede en ſtor Flaade, fom til Man, vg 

holdt et Slag med Fndbyggerne, bvori han dog blev overvunden og dre— 

ven paa Flugten. Et nyt Angreb føb lige faa ubeldigt af. Endelig for- 

føgte han fin Lykke tredie Gang, famlede en talvig Flaade, landede ved 

Ramsaa Havn, og fagde 300 Mand i Baghold oppe i de flovbevorne 

1) Orkneyinga-Saga, S. 94. 

2) Se nedenfor, jvfr. Magnus Barfods Gaga. 

3) Se ovenfor S. 325. 

3) Den manffe Krønike, i Langebeks Scr. rer. Dan, IL. S. 213—215, John: 

ftones Udgave S. 7—9, 

5) Dette henføres i den manſte Krønike til det famme Aar, under Hvilken ogfaa 

en anden Notits er optagen, øjenfynligt fra, eller efter den famme Kilde fom 

en Beretning i den melrofiffe Krønife for 1070, om khvorledes Maælfolm, 

Skotlands Konge, herjede Northumberland indtil Cleveland, og egtede Mar- 

grete. J den manſte Krønife angives Aaret til 1051; men det er vel at 

merke, at fra 1040 til 1098 angives i denne de flefte Begivenheder til om: 

trent 19 eller 20 Aar for tidligt. 
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være biørifte At der ved den her angivne Tie virtelig herſtede en Konge 
- par Man ved Navn Gadrsd, fem efterisd ea Søn ved Navn Lagmand, 
befræftes i vore Sauaer *). Uf de irſte Unnaler erfure vi ſigeledes at 
dfterat Diarmid Mac Mænamte, Konae af einiter, i Aaret 1052 tavde 
fordrevet den ovenfor omtalte dubliuſfe Konge Marza> (Eadmarsad) 
Ragnvaldsjøn, beterſtedes Kordmændene i Dublin en Tidlang (aaret af tam, 
fem af fans Søn Murdad, sm hvem der fortækes, at han : Uaret gerde 
et Jog til Man, svervandt Ragarales Sen (fans Kan nærnes År), sv 

wang Øen ni at betale Stat *); men efterat Murdad var død før Fa- 

deren 1070, og denne ſele var falden i et Slag 1972, fremtaar fom 
Konge i Dublin en Gudred, Senneſen af Rumvakd, og efter dennes Dø 
1075 *) es anden Gudrød, fom ber fører Tunarnet Meranasb, og fom 
berffde mdåil 1094, da hun blev fordræen af Munfrriad, Kengen af 
Muniter, og døde Uaret efter af Vet *) Fa denne Gudrød Mersasb 
udtryffelig faldes Herre over de Fremmede i Dublin og Øerne”, er der 

irgen Fvl om, at han er ten manſte Krømfes Gudrød Crotan: og 

gen anden end bin Gudrød Sigtruggsſen, Kenge var Man, hes rem 

ban fandt em gjefifri Modtauelie, og hvis Søn Fmaall ban iden al fare 
- Føre fra Fronen. Man mag ligeledes formede, af demme Gudred Sig⸗ 

- trpagsjen far været en Bevderien af ven ferererne Murzad, og ar ban 
ag hans Frænder en Fidlang date ført em ubeidig Krug med Frarma 
eg Murdad, ter endog gjorde får Man ſtatſtoldigt md bar emelig de- 

| mpttede fig af Diarmids Fuld til ej alene ut aftate Aaget. men agiaa at 

% Magnus Barfods Saua Cay. > 

% De 4 Mettres Annaler. 

- % Fighernad, Uffrr-Annaierne. 

*) De 4 Meftres Unnaler. Uſter·Annalerne. Der ſiges Hr, mar den æitrr, 
å 1095 aftete, Gudred lar Kange i Dublin, men vr erfare af & Brer. jan 

å Varet 1074 fra ul Erödifrp Tandiranf med den A Bifup i Dublin 
efter Duncans Dev utvalgt? Siulmatr=, for at anbefale dam Ei af eide 

Goufecratiun, faaret om af Tandfranés fane Aar met Sillenaccẽ efter Jad⸗ 

eietſen tlbagefendte Svarfriveie Baron Annales XL &. tl), ac Surat 
allerede da herffete i Dub. Det fandiynlige ar derfor, ar Jam denpctede 

e fig af Forsirringen efter Diarmids FJad Si at itte fig i Bede af venne 
Star. andfranf fader bom fet den rex Hidermæ. Sukrad Cruvans, 

eller Meranagds, Erjverseiiz af Herredeunmet over Man mas. maur dur, um 

ten manſte Kramée amginer, berffade i IG Lar, falde amåring 1879 siler NTS, mr 
eller fire Aar efter Gudcad Sigtryggsfens Det, ag det pusier fax gedt met, 
nad Kremfn for evrigt beretter om de tre ag, om am, mn : bor ar 
mange Gommere, gjorde til Man, ferend dan ervårede Den, af mar fan 

betorele Migtgheden ters Det vil ogfar aderfer mir åg, at de her nærnte 

Aarstal gamfée pasie met den evrge Jiksregnumz 
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gjenoprette Nordmændenes Uafhængigbed i Dublin. Og Gudrød Grovan, 

eller Meranaqh, der egentlig hørte hjemme paa Øen IL, maa efter hans 

Død bave fat fig i Befiddelfe, faatel af Man og i det mindjte ven fyd- 

ligere Deel af Syderøernes ftore Øgruppe, fom ogfaa af Dublin. Naar 

der tales om den Lydigheds- og Ufbængigheds-Filftand, hvori han bragte 

Skoterne, figte8 der rimeligviis til de Grobringer fom han, efter hvad man 

fan flutte af enfelte fparfomme og dunkle Gfterretninger, der ere os fev- 

nede, fenere har gjort i de nordligere Egne af Oerne og paa Sydveftfan- 

ten af det føotffe Faftland. I Landftabet Argyll berffede nemlig i den 

anden Halvdeel af det Alte Aarhundrede en Høvding ved Navn Sumar- 
lide, Gillebrigde8 Søn 1), der i de ivffe Annaler kaldes Konge over Øerne, 

d. e. Syder-Øerne, hvilket vifer, at han å Forvirringen efter Thorfinns 

Død, da de af ham erobrede Lande løsreve fig, maa have fat fig i Ber 

fivdelfe af de Øer, der faa Argyll nærmeft, fom Jura, Mull, o. fl.; og 

han fan faaledes ej have undgaaet at fomme i Fejde med Gudrød Mera- 

nagh, Der, fom vi have feet, egentlig havde hjemme paa det fun ved et 

imalt Sund fra Jura adffilte IL Navnet Sumarlide tyder hen paa, at 

ban paa mødrene Side var af norſk Herfomit; fandfynligvits var ban en 

1) Der ftaar iÉfe udtrykkeligt, at SumarlidevarHerre til Argyll eller Gille-Adomnané 
Fader; thi paa det enefte Sted, hvor han omtales, nemlig ide fire Meftres Unnaler, 

ved 1083, heder det un, at Sumarlide, Søn af Gillebrigde, Konge over Jnfi-Gall 

(3: Syderøerne), døde. Men af et hidtil utrykt gaeliſt Haandffrift fra 1450, 

hvoraf et Uddrag er givet i Skene's the Highlanders in Scotland IL. 40, flg., 

erfare vi at ben mægtige GSumarlide af Argyll, der ogfaa omtales meget 

i den manffe Krønife mellem 1144 og 1164, var en Son af Gillebrigde, 

der igjen var en Sen af GilleAdomnan, jom blev fordreven fra Skotland 

ved Lodjlannerne og JFingallerne (d. e. Nordmændene og be norſte Koloni- 

fter) og tog fin Vilflugt til Irland, hvorfra han gjorde et forgjeves Forſog 

paa at erhverve fine Fædrenebefiddelfer tilbage; dette lykkedes førft hans 

Gønneføn Sumarlide, Den Omftændighed, at den yngre Sumarlide og hans 

Fader bare famme Navn fom den ældre Sumarlide og dennes Fader, tyder 

øjeniynligt paa Opfaldelfe og følgelig paa Defcendent:Forhold; den ældre 

Sumarlides Herredømme over Øerne, af hvilfen IL var en af de nærmefte, 

maa have gjort ham til Gudrøds Fiende, og naar denne bekrigede og yd— 

mygede Stkoterne, maa det faaledes fornemmelig være Gumarlide eller hans 

Gfterfølger, fom herved menes. Det Ungreb af Lodlanner og Fingaller, 

hvorved Gille-Adomnan blev fordreven, kan faaledes alene være foretaget af 

Gudrød. Ultfaa bliver Gille-Adomnan aabenbart Sumarlide den ældres Søn. 

Jidsregningen pasfer ogfaa fuldbfommen. En Sonneſon af Sumartide den 

ældre, død 1083, maa netop Eunne have levet omkring 1150, da Sumarlide 

den yngre var paa det mægtigfte. Antage vi, at Sumarlide den ældre ved 

fin Død 1083 var omtrent 60 War gammel, maa han være fød ved 1020; 

han tunde faaledes være en Sønnefon af hiin Gille Jarl paa Koln, der i 

Uaret 989 egtede GBigurd Orkno-Jarls Syfter (fe ovenfor I. 2. S. 197) og 

hvis Navn i vore Sagaer neppe er opbevaret fuldftændigt, men er aftovtet 
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Sonneſon af den af os tidligere omtalte Gille Jarl paa Koln, Der Var 

gift med Orknojarlen Sigurd den digre Syfter. Namnet blev fiden meget 

byppigt i den mægtige Dalverjez eller Urgyl-YEt, hvis GStamfader han 

fynes at hate været. GSumarlide døde i 1083, og da vi nu finde at hans 

Sm Gille-Adomnan blev fordreven fra fine VBefiddelfer i Skotland 

ved Nordmændene og maatte flygte til Irland, er det tydeligt nof, at den, 

Der fordrev hamn, var Gudrød, fom altfaa ved hans mægtige Faders Død ftrar 

har været paafærde, og ej alene erobret De Øer, han havde umderlagt fig, 

men ogfaa hans Fædrenebefiddelfer paa Faſtlandet, hvilte ikke fom til- 
Dage til WEtten, førend Gille-Adomnans Sønneføn, der ligeledes hed Sumar- 

fide Gillebrigdesiøn, tilbageerobrede dem, og en Jidlang blev den mægtigfte 
Mand i disſe Egne!). Men alle disſe Omvæltninger, fom faaledes fore 

gif i Syderøerne, og den Magt, Gudrød Haraldsføn vidfte at tilvende 

fig, legge tydeligt for Dagen, at iffe engang Orknoernes Jarler, end fige 
Norges Konge har førmaaet eller endog forføgt paa at bævde fit Herre 

dømme over dem. En Høvding, der ogfaa maa have baft VBefiddel 

fer i disfe Cane, og fom visfelig bar taget virffom Deel i de Fejver, 

Der her førte8, var Den ovenfor omtalte Donald Bane, Kong Malkolms 

Broder. Han var flygtet for Macbeths og Thorfinns Vælde til Syderøerne, 

og Da Det fader til at han ej vendte tilbage til Skotland førend efter fin 

Broder Mælfolms Død, ligefom det er vift, at han Da vifte fig lige faa 

fiendtlig mod engelff Kultur og Leveftif, fom Malkolm havde været en 

Ven deraf, maa man antage at Der den hele Tid har været et fpendt Forz 

hold mellem begge Brødre, og at Donald, benviift til den fnevre Fumle- 

plads, Syderøerne kunde tilbyde ham, her etfteds har erhvervet fig Beſid— 

Delfer, og med Den famme VBildhed, ban fenere fagde for Dagen, deeltaget 

i de beftandige Fejder, i Særdeleshed da det gjaldt at løsrive fig fra det 

norffe Overherredømme ?). 

Om Færøernes Forhold til Norge nævnes Der under Olafs Megje- 

ring lige faa lidet fom under hans Faders. Og man fan derfor være 

af en fængere Sammenfætning, fom Gillebrigde, Gille-Adomnan, e. a. d. (fe 

Noten paa oven anførte Sted), Denne Nedftammelfe bliver end fandfynligere, 

naar vi erindre, at Sigurd Jarls ældfte Søn hed Sumarlide, thi dette nor- 

føe, i gaeliffe UEtter ej bjemmehørende, Navn, fom vi gjenfinde hos den i 

1083 afdøde Søn af Gillebrigde, tyder frerft hen paa at denne er opkaldt 

efter hin, og Optaldelfen forklares da letteft ved at antage et faadant Slægt: 

føabsforhold, fom maa have herffet imellem dem, derfom Gillebrigdes Fader 

var Sumarlide Jarls Syffendebarn. 

1) Herom vidner faavel den manfée Krønife, fom Orkneyinga Saqa. 

?) Herom mere nedenfor. Donald Bane omtales fun i al Korthed i de ulfterføe 

Unnaler; Hovedberetningen om ham findes i de temmelig forvirrede og juft 

ikke paalidelige Sagn, fom Fordun har meddeelt. 
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forvisfet om, at deres Indbyggere nu, fom i de folgende Fider, voligt 

fandt fig i den norffe Konges Overberredømme, og regelmæsfigt vdede 

ham Stat 1). Fra Jsland hører man ogſaa idet i denne VBiftopsvældetg 

voligfte Tid, da den ædle Isleif, og efter bans Dod (1080) hans ikke 

mindre udmerfede Søn og Efterfolger Gisfur vare at anfee fom Øens 

egentlige Negenter ). 

3å Kirfelige Forhold. Faft Biſkopsſtol oprettet i Nidaros. 

En faa rolig og fredelig Megjering, fom Olaf, maatte i og for fig 

begunftige Gejittighedens Virkſomhed, og virfe betydeligt til at udvikle og 

befærte Norges endnu ej paa langt nær ordnede Kirkeforfatning. Men 

hvad der end mere bidrog til at give det veligigje Liv i Norge paa Olafs 

Fid et Opfving, var deels hans egen Frombed og NReligionsiver, om bvile 

fen vi afferede ovenfor have talt, deels det venffabelige Forbold, hvori 

Norge nu fom til de nærmefte Maboftater, deel$ den mægtige Indflydelfe, 

fom Pave Gregorius den 7de, der var famtidig med Olaf 3), udøvede paa 
Kirfevætenet over bele Ofeidenten, og fom fporedes lige til de yderſte 

Grændfer af den romerffe Kirkes Omraade. Om Olafs Frombed og 

den Interesfe, ban vifte for Kirfens Unliggender, vidner ifær den engelffe 

Gejſtlige Simeon af Durham, hvor han fortæller om den gode Modta- 
gelſe, hiin ovenfor omtalte engelffe Flygtning Thorgaut fandt hos Olaf, 

da han fom til Norge paa famme Skib, fom Kong Villjams Gefandter. 

Olaf, figer Simeon, var meget veligigs, ſyslede gjerne med De bellige Bo— 

ger, og fandt under fine MNegjeringsforretninger Dog Tid til at [ære Bog— 

ftaverne; ofte bjulp ban endog Preften ved UAltertjeneften, iførte ham Mes— 

feftæverne, qød Vand over hans Hænder, 0. a. D. Derfor var Det ham 

ogfaa en faa ftor Glæde at erfare at en anfeet engelft Gejftlig var kom— 

men til Landet, og ban (od ham ſtrax fomme til fig, for af ham at fære 

HPfalmerne.  Sandfynligviis bar Simeon, der førev omkring 1129, hørt 

denne Beretning af Thorgauts egen Mund, tbi da Denne Hatde tilbragt 

nogle Aar hos Olaf i ftor Unfeelfe, og modtaget Gaver i Overflod, faa 

vel af Kongen felv fom af bans fornemfte Mænd, vendte ban med ſtore 

Rigdomme tilbage til England, men led Skibbrud paa Den engelffe Kvit, 

— Se ovenfor S. 219 

Se herom fornemmelig Hungrvaka Gap. 5, jvfr. ovenfor S. 222. FIslandé 

Hiftorie paa Isleifs og Gisfuré Tid bliver næften ganſte ektlefiaftifk, og 

Dens vigtigfte Begivenheder i den Periode ville faaledes førft nedenfor, hvor 

de kirkelige Forhold behandleg, kunne omtales nærmere. 

3) Gregor ben 7de var, fom bekjendt, Pave fra 1073 til 1085, 

2 
- 
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faa at han miftede Alt, og med Nød og neppe reddede Livet; han blev 

venligt modtagen af Erfebiffop Walcher af Yort (den famme, fom fiden 

efter myrdedes 1080), og paa bans Unbefaling optagen fom Munk i St. 

Mariæ-Klofter i Durham, bvor han fiden blev Prioren Aldwines Effer— 

følger, og foreftod Prioratet 1 20 Aar (1086—1106), indtil han omfider 

udnævntes til Biftop i St. Andrews I Skotland, bvorfra han dog fenere 

vendte tilbage og døde i Durbam 1115). Gimeon, der felv var Munt 

i Durham, og fom i det mindfte ved ren Lejlighed udtrykkeligt nævnes til- 

fammen med Thorgaut *), fan faaledes neppe have erfaret Dennes Fata af 

andre end han felv; ja Der gives endog Dem, fom antage, at Thorgaut 

er Den egentlige Forfatter af et andet Verk, der tillægages Simeon, nemlig 

Den durhamſke Kirfes Hiltorie, og at Simeon fun bar været bans Uf- 
føriver 3) 

At Ofaf, med en fan oprigtig Meligivfitet og Interesſe for de firfe- 

lige Anliggender, maatte betragte Den Oppofition, hvort hans Fader havde 

ftillet fig mod den af Paven felv til Overhoved for de nordiffe Kirker be— 

ftittede Grfebiftop i Bremen, og derved middelbart mod Paven felv, fom 

- færdefes brodefuld, og at ban bar anfeet det fom en Samvittighedsfag, 

ved defto-ivrigere Filflutning til Hovedkirken at gjøre godt igjen, Hvad 

hans Fader havde forbrudt, funde man antage for afgjort, om vi end ikke 

fandt tydelige Spor Dertil. Ullerede for den fromme Edward Confesſor, 

bvis Minde i Norge agtedes bøjt, var det en Hjerteforg, at den engeljte 

Kirke ej vilde flutte fig faa noje til Hovedfirfen, fom han ønffede det og 

troede det nødbendigt til fine Underiaatters Salighed *).  Forbindelfen med 

Den engelffe Kirfe holdt vgfaa den norſke Selvjtændighbedsfølelfe oppe; 

men Denne Støtte faldt ved Villjam Erobrerens og Landfrants Kirfere- 

form, og Den norffe Kirke, anviijt alene til den Modftandsfraft, fom den 

felv funde udvikle, maatte rives med af den almindelige Strøm henimod det 

Maal, hvortil ogſaa Kongens Ønffer ftundede. Det førfte Tegn til, at 

Olafs Anftuelfer om de firkelige Forbold vare forffjellige fra hans Fa- 

ders, aabenbarer fig Deri, at den forben omtalte Biſkop Bernhard den 

Sarer, der havde fvoret Erkebiſkop Adalbert Troſkabs-Ed, og, falden i 

Harald Haardraades Unaade, havde muatter tage fin Filflugt til Island, 

nu, fort efter at Olaf var bleten Enefonge, vendte tilbage igjen til Norge 

1) Simeon af Durham, hos Twysden, S. 206, 207. Thorgauts Udnævnelfe 

til Biffop af St. Andrews nævnes i Chron. de Mailros ved 1106. 

2) Nemlig i 1104, da St. Gudhberhts Levninger bleve underføgte, fe Reginaldi 

monacbi Dunelmensis libellus de admirandis St. Cudhberti virtutibus. 

3) Se Twysdens Fortale til hans Samling af engelffe Unnalifter. 

%*) Se ovenfor S. 169. 
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efter 20 Wars Fraværelfe, og blev godt modtagen af Kong Olaf, der 

førft fendte ham til Rom, for, fom det heder, at frede for den UAfdøde ') 

— hvilket ber neppe fan betyde andet, end at udvirfe Pavens Ubfolution 

for bans Fader Harald Haardraades Sjæl —, og Derpaa, efter bans 

FIilbagefomft, udnævnte ham til Biftop paa Sellø, eller for Gulatbingé- 

lagen, hvor han, fom af Mag. ADams Ytringer fan ſees, paa den Tid, han 

førev fit Bert, endnu var i fuld Virffombed, og, fom Maq. Adam udtryf- 

fer fig, vandt mange Sjæle for Guds Od. Det famme vidner han ogfaa om 

Aasgaut, Tbjodolf og Sigurd, faa at den hellige Moderkirke, fom han 

figer, da nød den berligfte Fremgang i alle Norges Landffaber *). Men 

bvad der fær vøber et andet Forhold end forben mellem Norge og Er— 

feftolen i Bremen, er de ftore Planer og Forhaabninger, bvortil Erke— 

biftop Adalbert nu atter hengav fig, og fom neppe funde have opftaaet 

bos ham, Hvis han iffe nu ogfaa troede fig fiffer paa den norffe Kirkes 

Underdanighed. Han havde i den fidfte Tid døjet megen Modgang. Den 
almindelige Misfornsjelfe over den Jndflydelfe, ban udøvede hos den unge 

Kong Henrif, og fom han føgte at vedligebolde ved at føje bam i alle 

hans flette FJilbøjeligheder, fteg endelig faa bøjt, at Rigets Fyrſter, i 

Særdeleshed Erøebiffopperne af Mainz og Kø, paa et Rigsmode i Tribur 

ved Paaffetid 1066 tvang Henrik til at afffedige ham fom fin førnemfte 

Naadgiter, og Dreve ham med væbnet Haand fra Slottet.  Hjemfommen 

til fit Erkeftift, fom ban havde forarmet ved de umaadelige Udgifter, hans 

VPragtfyge og VBejtræbelfen for at vedligeholde verdslig Indflydelſe ude 

førdrede, bragte8 han i den yderſte Mod af fine Urvefiender, Hertug 

Ordulf af Sarland og Sønnen Magnus, der nu vilde benytte Lejligbeden 
til at tilvive fig bans Befiddelfer. Den voldfomme Magnus belejrede ham 

endog i Bremen, faa at han en Nat i al Hemmeligbed maatte flygte til 

Goslar, og ban faa fig endelig nødt til at flutte et Forlig med Magnus, 

hvorved denne viftnok erfjendte Adalbert8 Lenshøjhed, og forpligtede fig til 

at tilbagegive ham nogle ranede Diftvitter, men til Gjengjeld fik over tu- 

fende, Grøeftolen tilhørende Gaarde i Len, faa at Adalbert felv neppe 

havde en Irediedeel af fit Stift tilbage i egen Befiddelfe *. Det værrte 

Slag var dog en almindelig Opftand af Hedningerne i Vendland og Ven- 

dernes fuldfomne Filbagefald til Hedendommen, fremfaldt ved Kong Gode 

ſkalks maaftee altfor ivrige Beftræbelfer for at udbrede Chriftendommen. 

Opftanden begyndte med et Overfald paa Kong Govdftalk felv, der i Byen 

Lenzen blev myrdet Den 7de Juni 1066 med en heel Deel andre baade 

1) Hungrvaka, Gap. 3, jvfr. Landnåmabök, Tilleg. Se ovenfor S. 212 

2) Mag. Udam, IV. 33. 

35) Mag. Adam, I. 46—48. 
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Lægfolt og Gejjtlige; i Ratzeburg ftenedes Munken Unsver og flere med 

ham til Døde; i Metlenburg blev Godffalts Dronning Sigrid, Sven 

Uffsføns Datter, bhudftrøgen tilligemed hendes Kvinder, og jagen bort, 

blottet for Mlt; den gamle Biftop, Johannes fra Irland, der i fin Tid 

havde været paa Island, blev ligeledes hudſtrögen, flædt til Haan om i 

Bendernes Stæder, og endelig myrdet i Hovedftaden Rethra, hvor hans 

Hænder og Fødder bleve afbugne, og Hovedet, fat paa em Stage, ofret 

til Afquden Nadegaft (10dDe November). Derpaa gjorde Hedningerne, 

under Anførfel af Godffalts Svoger Blusfo, et vdelæggende Indfald i 

det Hamburgføe, hvor Indbyggerne enten bleve dDræbte eller flæbte i Tral— 
Dom, og Borgen i Hamburg felv i Bund og Grund nedreven.  Ødelæg- 

gelfen ftrafte fig lige til Staden Slesvig, fom ved et pludfeligt Overfald 

blev, om iffe fuldfommen omftyrtet, fom Mag. Adam figer, Dog i det 

mindſte frygteligt mishandlet). Dette var en baard og bedrøvelig Tid 

for Adalbert, Der maatte fidde fille, uvirffom og bjelpeløs i Bremen, 

og bvis verdslige Sind ej funde finde ſtor Troſt i Udfigten til en Mar- 

tyrfrone, fom ban not frygtede funde blive ham til Deel. Men efter at 

denne Vrængfel havde varet i tre Aar, begyndte igjen lykkeligere Udfigter 

at aabne fig for ham, da ban i Aaret 1069 atter indtog fin forrige Stil- 

ling hos Kejfeven. Og ftrar vaagnede hans gamle YSryjervighed igjen; 
ved allehaande Midler føgte ban paany at ophjelpe fit Stift, og tæntte 
endog paa at forene Bifpedømmet Verden dermed: og det foritaar fig af 

fig felt, at Planen til Oprettelfen af Patviardatet igjen blev optagen?). Itte 

nok hermed, havde han endog fænge næret den Plan, felv at bereyfe fin vidtloftige 

Provins og optvæde fom Mordens fjerde Upoftel efter Ansgar, Rembert 

og Unni. Men ban vilde endnu gjøre det faa meget bedre end de, fom 
han ej vilde fade det blive ved at beføge Danmark og Sverige alene. 

Hans Plan var ogfaa at gaa til Morge, Derfra at fætte over til Orfnøerne, 
og endelig at gjefte Vet fjerne Island. Fra dette æventyrlige Forfæt af 

ftod han dog, da Kong Sven foreftillede ham, at Omvendelfesverfet hos 

De nordiſke Folk lettere befordredes ved Mænd, der talte Deres Sprog vg 

pare vante ved deres Levemaade, end ved Fremmede. Derimod befluttede 

han at holde et almindeligt Kirfemøde for bhele Norden i Slesvig, hvor 

Der ſkulde forhandles dels om Fndførelfe af Tiende, deels om allehaande 

Reformer i Gejjtlighedens vg Folfers Levemaade, fornemmelig med Hen- 

fyn til de Gejjtlige8 Havefyge og den almindelige Ufævdelighed. Dette ftore 

Kirkemode, fom ban baabede at fee forherliget ved alle de nordifte Bi— 

1) Mag. Adam, II. 49-50, Om Biffop Johannes eller Jon irſtke, fe ovenfor 
S. 212. 

2) Mag. Adam, III. 58. 
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ftopperå Nærværelfe, udfkrev ban faavel efter ſarſkilt Bemyndigelfe af 

Pave Aferander, fom I Forvæntningen af Kong Svens Biftand. Men han 

havde Dog ikke den Glæde at fee Det fomme iftand. Biftopperne fra Nor— 

den indfandt fig iffe, uagtet I det mindfte de danſke opførdredes Dertil ved 

en færffilt Sørivelje fra Paven.  Sandfynligviis har Nejfen faldet dem 

for befværlig, og Kong Svens Krigsforetagender mod England har bin- 

dret ham fra at tage fig faa meget af Uvalberts Unliggender, fom han 

ellers havde funnet eller villet. Og hvor de Danffe Biftopper udebleve, 

funde man endnu mindre vegne paa De norffe og fvenffe. Men alene i 

den Omjtændigbed, at Adalbert tænkte paa at beføge Norge, og at han 
baabede at fee De norffe Biffopper ved Kirfemødet, ligger en UAntydning 

af, at han nu var traadt I en venffabeligere Forbindelfe med den norfte 

Kirfe.  Hertil fommer ogfaa, at Kong Sten, fom det udteykkeligt figes, 

fendte flere af fine Klerfer faavel til Sverige, fom til Morge og dets 

Øer, for at prævife 1): en Sendelfe fom Harald Haardraavde neppe vilde 

have tilladt, og fom vidner om, at bans Søn Olaf ſtod i et langt an- 

det Benffabs-Forhold til Sven og Danmarfs Gejftlighed. Man funde 

næften endog være friftet til at tro, at Der ved Fredsflutningen 1068 

fra danſk Side har været fremfat og fra norſk Side har været antaget 

en beftemt og færffilt VBetingelfe angaaende Chriſtendommen og Grfjen- 

delſen af den bremiffe Erkeſtols Overhøjped *). 

Adalbert nød felv ikke fænge godt af denne Vingenes forandrede Stilling, 

da han allerede i 1072 (16de Marts) endte fit urolige Liv. Men dette fan 

iffe have gjort nogen Forandring I Den Stilling, fom den norffe Kirke 

nu engang under Olafs fromme Ledelſe havde indtaget, i Særdefeshed 

efter at hans Ben Knut den hellige havde befteget Danmarfs Trone, og 

1) Mag. Udam, I. 53. 

2) Jidsregningen for alle disfe Begivenheder Fan itte med Nøjagtighed beftem- 

mes efter Mag. Adams Verk, da han omtaler dem bHift og her, og ikke i 

nogen nøjagtig Orden. Dette gjelder ifær om Adalberts Forfæt, felv at berejfe 

de nordiffe Lande, bhvilfet han vift allerede har næret og omtalt langt 

tidligere, end hans Gjenerhvervelfe af Magten i 1069. Saa meget er 

imidlertid vift, at hans Beftræbelfer for at faa et almindeligt Provincial- 

møde iftand tilhører hans fidfte kivsperiode, ikke, fom enkelte have troet, 

hans tidligere. Thi af et Brev fra Adalbert til Biffop Villjam af Roskilde, 

fom Mag. Udam anfører II. 70, og hvor Adalbert melder at han bar ber 

ftemt at afhbolde en Synode Å Slesvig, fortælker han ligeledes, at Biffop 

Adalward, der var indviet til Biffop i Sigtun, uden Jilladelfe havde trængt 

fig ind i ben ledige Biffopéftol i Skara. Dette ſtede, fom vi ovenfor have feet, ikke 

førend GSteenfil var død (1067); men det maa have været før Sommeren 1068, 

da Udalward famme Aaré IIte Juni underffrev et Brev i Bremen (Staphorft 

I. S. 437). Heraf ſees, at Indbybdelfen til Medet vel maa have fundet 

Sted endnu i Adalberts Jrængfelstid; men da det i det Brev, fom famme: 

å 
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udviffede en Iver for de kirkelige Unliggender, Der langt overtraf Den, 

hans Fader Sven havde lagt for Dagen. Knuts YUnfeelfe og Ind— 

flydelfe ftrafte fig langt udenfor hans Fævdreland, og til fjernere Egne 

end Norge. Det vilde imidlertid neppe bave været til fynvderlig Baade 

for Norge og dets nationale Udvikling, vom den engere kirkelige Forbin— 

Delfe, bvort det nu var traadt med Hovedkirfen, havde bragt det I en 

blivende Afbængighed af den nederfarifte Erkeſtol. Men heldigviis ſtik— 

fede Begivenbederne fig faaledes, at Baandet med Bremen (øsnedes paa 

famme Tid fom det fnyttedes faftere til Paveftolen fel, og:at Norge faa- 

vel fom Danmart nød godt af alle de Fordele, en mere umiddelbar Paa- 

virfning fra Kirfens Mivddelpunft funde medføre, medens deres lange Uf- 

ftand fra Kurien hindrede en alt for fmaalig, nøjefeende og for Folfenan- 

den føadelig Indblanding i deres Kirfevæfen, fom nu fil udvikle fig med 

Fribed, og i en national Metning. Dette gjelder fær Norge, Der laa 

meeft affides, og bvis mangebaande Berørelfer med England meget fnart 

fnyttede en lige faa noje Forbindelfe mellem den norffe Kirfe og Den nye 

anglosnordmanniffe, fom den, bvori den bavde ftaaet med den ældre anglifte, 

og Qvilfen, om den end iffe, fom hiin, [anger Funde lede til nogen Eman— 

eipation fra Kirkens Overhoved, i det mindffe dannede en virffom og over: 

vejende Modvegt mod al tydff FIndflvvdelfe. 

Hvad der fornemmelig bidrog til at emancipere Norden fra Den bre- 

miffe Erkeſtols Hojhed, medens Forbindeffen med Kurien felv Dderimod 

fnyttedes faftere, var Pave Gregorius den 7Tdes Stilling og Virffomhed 

fige over for Kong Henrif den 4de og De tydffe Anliggender. Det ev 

her overflødigt nærmere at paavife Gregors mægtige JIndgriben i Ver- 

denshiſtorien fom Kirfereformator og Den egentlige Grundlægger af det 

patelige Hierarchi, lige faa fidet fom det er nødvendigt, vidtloftigt at gjennemgaa 

de Stridigbeder, hvori hans raſtloſe Virkſomhed indviffede bam med Kong 

Henrik, og hans FIndblanding i Tydſklands politiffe Bevægelfer. Gregor, 

ſteds meddeles fra Pave Ulerander til alle de danffe Biffopper, heder at Bi— 

ſkop Ggilbert af Fyn allerede i tre Aar havde været indkaldt, uden at ind- 

finde fig, feer man at denne pavelige Skrivelſe iffe Fan være ældre end 1071, 

og at Udalbert førft da har gjort alvorlige Unftalter til at faa Modet iftand- 

bragt. Han figer ogfaa udtryffeligt i Brevet til VBilljam, hvor han omtaler 

Medet: „om dette en anden Gang", ligefom om det paa den Tid endnu Fun 

var en løs og foreløbig Jdee. Imidlertid Fan dog allerede da Harald 

Haardraades Død have givet ham Haab om at Norges VBiffopper nu ej 

vilde gjøre VBanffeligheder ved at indfinde fig til Synoden. Ut der to 
Gange var Jale om Patriardjatet, fee af Mag. Adam IL. 32, fammen- 

holdt med 58. Og paa fin Dodsfæng ytrede han udtrykkeligt fit Ønffe, at 

funne have endt fine Duge i Vendland, Sverige eller Island (NL. 69), hvil 

fet vidner om at Rejſe-Ideerne da have været levende hos ham. 
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Der allerede under Leo den de var bleven Kardinal, havde under de tre 

fidfte Paver, Stephan den Ide, Nikolaus den 2den og Alerander den den 

været Kirkens egentlige Beftyrer, og i Særdeleshed funde Den fvage og 

lidet agtede Alexander betvagtes fom et viljeløft NMedffab i hans Haand. 

Ved Ulerander den 2den$ Død 1063 fandt Hildebrand — Dette var, fom 

befjendt, Gregors egentlige Mavn — Fiden at være fommen til felv at 

beftige Pavetronen, og uagtet ban egentlig fun valgtes ved Akklamation 

og med fuldfommen Filfidefættelfe af De nys foreffrevne Former, gav 

Konq Henrif dog efter en fort Vægring fit Samtykke til hans Indvielfe. 

Henrik bavde paa denne Iid allerede fænge ligget i Strid med De ſaxiſke 

Fyrſter, nemlig Magnus, Ovdulfå Søn og St. Olafs Datterfon, Der i 

Maret 1071 havde efterfulgt fin Fader fom Hertug, Ordulfö Broder 

Grev Hermann, og Otto af Nordheim, fom efter at være bleven ophøjet 

til Hertug af Bajern, ved fin Herffefyge og fin Oppofition mod Adal— 

bert8 Anmasfelfer havde gjort fig Denne, og følgelig Kejferen, til fvorne 

Fiender. Uagtet Kongen bavde faaet Hertug Magnus i fin Magt og 

holdt ham fængflet, fluttede dog de fariffe Fyrſter og VBiffopper, med 

Hermann og Otto i Spidfen, et Forbund om at forfvare Sarland$ Fri- 

heder til Det yderfte, og begyndte aabenbar Krig, der dog for Det forſte 

endte med Sarernes Nederlag og Ydmygelfe i det blodige Slag ved Un— 

fteect 1075. Imidlertid havde Pave Gregor allerede ftvar efter fin Op- 
bøjelfe paa Paveftolen ladet Henvif og Sarerne melde, at de paa begge 

Sider ſkulde afbolde fig fra Fiendtligheder, indril pavelige Lgater havde 

underføgt Sagen og han felv derefter affagt Dom imellem dem. Det var 

den førfte Gang, at man fra Paveſtolen bavde børt et fandant Sprog, og 

feet en faadan Fordring paa overſte Dommermyndigbed vpftillet. Man 

brød fig beller ikke for det førfte fynderligt derom, og Kampen fortfattes. 

Men defto bedre Lejlighed fandt Gregor til at udvikle fin Magt. Deels vandt 

han de allerede mægtige NMordmanner i Jfalien, bvorom mere nedenfor, deels 

fluttede den mægtige Grevinde Matbilde af Toſkana fig til bam, og lagde 

al fin Fndflydelfe i Vegtſkaalen til at underftøtte bans HForrtagender. 

Det var fet at forudfee, at Gregor, Hvor upartift ban endog fra forft af 

virkelig var, eller paaftod at være, Dog tilfidft maatte fomme til at bolde 
med Kejferens Modftandere. Hans Hovedøjemed, bvorefter ban rettede 

alle fine Beftræbelfer, var Kirfens fuldfomne Emancipation fra Staten, 

eller den verdslige Myndighed, bvis pverfte Mepræfentant Kejferen var. 

I denne Henfigt føgte ban ej alene ved frreng Indftærpelfe af de allerede 

tidligere givne Beftemmelfer mod Gejſtliges Egteftab at løsrive Dem fra 
det almindelige borgerlige Liv; men ved konfefvent at gjennemføre For- 

budet mod Simoni, eller Gryvervelfe af gejftlige Embeder mod Betaling, 

Beſtikkelſe eller Midler, fom dermed kunde fættes i Klasfe, drev han det 
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endog til ligefvem, under Bans Straf, at forbyde nogen fom beljt Gejjtlig 

at modtage et Bifpedømme eller Abbedi af en Lægmand, eller nogen fom 

beljt verdslig Fyrſte at befætte et faadant Embede. Dette var Begyndel- 

fen til den befjendte, beftige Jnveftitur-Strid. Egentlig Ddrejede Den fig 

nærmeft om Forleningen med De Befiddelfer, der fulgte med Embedet, og 

fom unegtelig tilfom den verdslige Fyrſte, medens Kirken alene gav Ind— 

vielfen; men da begge Dele vandeligt lode fig adffille, gjorde Paven For- 

Dring paa det Hele. Et Defret mod Simoni og de Gejjtliges Egteſkab 

havde allerede Nikolaus I efter Hildebrands Raad udftedt i Maret 1059, 

dog uden at faftfætte nogen beftemt Straf for Den forſte, eller fordre 

Coelibatet vjebliffeligt indført. Dette ſkede Derimod paa Den førjte Kirke- 

forfamling, fom Gregor holdt i Rom (Vaaren 1074), og de Legater, han 

fendte til Tydſkland for at underføge Sagen mellem Kongen og De fariffe 

Fyrſter, fit tillige den Befaling at afholde et Kirfemøde, hvor disfe fiær- 

pede Forbud ſkulde fættes I Kraft. Da Adalberts Efterfolger paa Den 

bremiffe Grøeftol, den fraftige Liemar, protefterede mod at Legaterne til 

toge fig den Net at afbolde et Møde, hvilket alene tilfom Erkebiſkoppen af 

Mainz, Rigets Primas, gav Gregor for faa vidt efter, fom han overlod 

Det til Denne at fammenfalde Modet, der afboldtes i Erfurt, hvor de nye 

ffærpede Forbud mødte den alvorligfte Modftand hos de tydſke Biftopper. 

Men Greqor var iffe Den, fom berved lod fig afftrække, thi paa et nyt 

Møde i Rom (Mart8 1075) gav ban bine nærmere og ftrengere Beftem- 

melfer angaaende Jnveftituren, og fuspenderede flere af De gjenftvidige Vi- 

ftopper, bvoriblandt Liemar, der endog fattes ti Ban *'). Fra nu af an- 

toge Forhandlingerne mellem Henrif og Gregor mere og mere Præget af 

aabenbare Fiendtligheder. Henrif lod Gregor erklære affat paa et Kirfe- 

møde i Worms (1076). Gregor fvarede med at fuspendere og banfætte 

Henrik paa et Kirfemøde i Rom endnu famme Aar. Opitanden, Der igjen 

udbrød i Sarland, og famtlige tydſke Landsfyrfters Misfornøjelfe bragte, 

fom befjendt, Henrik til at foretage fin æventyrlige og, fom Det vifte fig, 

for ham felv mere ffadelige end gavnlige Jilrejſe til Øtre-Ftalien, for at 

faa VBanfættelfen habet. Fyrſterne erflærede Kongen lige fuldt for 

affat og valgte en Modfonge, vg den gjenfidige Forbitrelfe mellem begge 

Partier i Landet firafte fig nu faaledes til alle Klasjer af Folket, at der 

udbrød en formelig Borgerfrig mellem De faafaldte Kongelige og Vavelige. 

Hvorledes Henrik, underftøttet af fine Filbængere blandt Gejitligbeden, 

atter lod Gregor affætte, og en ny Pave, Erkebiſkop Vibert af Ravenna, 

1) Se Coleti Concilia, XI. 6. 549—582. Lambert af Hersfeld, og Bernold, 

ved 1074, 1075, Pers, VII. 206 flag. 276 flag. 

27 Mund. Det norfle Folls Hiſtorie. J. IM. 
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udvælge under Navnet Klemens HL; hvorledes det fiden lykkedes ham at 

teænge ind i Rom, indfætte Klemens og modtage Kejfertronen af Hans 

Haand, og hvorledes alene Nordmannerne$ Fremtrængen nødte bam til 

at Drage bort, medens Gregor Dog lige fuldt maatte forlade Staden og døde 

i Landflygtighed (1085), alt dette er faa bekjendt af den almindelige Hi- 

ftorie, at vi ej ber behøve at opbofde vå nærmere Derved, lige faa idet 

fom ved Henrifs fortfatte ulyffelige Stridigbeder med Gregors Efterfol— 

gere, Men vad der ber ev af Vigtighed at vide, er Den forandrede 

Stilling, fom de Vanffe Konger og Den danſke Kirfe nu indtoge lige over 

for den bremiffe Erkeſtol. Thi da Erkebiſkop Memar børte blandt De 

Prælater, der forbleve Kong Henri troe, og derfor, fom vi bave fret, 

ftraffedes med Suspenfion og VBanfættelfe, medens DVerimod Kong Sven 

og hans Gfterfølgere vare ivrige Filhængere af Pave Gregor, og frode i 

venffabelig Fordindelfe med ham *), maatte dette nødvendigviis medføre 

en Adſkillelſe mellem den vdanffe og den bremifte Kirfe Den nærmefte 

Følge af denne Adfkillelfe var, at Kong Svens vg Danernes Ønfte om 

at faa en egen Grøebifpeftol oprettet for Danmarf maatte blive mere le 

pende end nogenfinde*). Og en endnu fraftigere Støtte for Vette Mational- 

Ønfte opnaaedes, da Kong Knut Svensføn bavde lidt Martyrdøden, og 

Danmark i ham erboldt en egen National-Helgen. Vi ville nedenfor fee, 

bvorledes Dette Ønfte ogfaa gik i Opfoldelfe, idet der oprettedes en egen 

- 2) Ullerede før fin Ophøjelfe paa Paveftolen ſtod Gregor i WBrevverling med 

Sven (fe Brev af 25de Jan. 1075, hos Golet XIL GS. 936). Et andet 

Brev af 17de April 1075 meddeles fammefteds, S. 356, Venffabelige Breve 

fra Gregor til Harald, Svens Søn, meddeles fammefteds S. 459, 472, 

Om Oprettelfen af Erkeſedet handles der udtrykfeligt i Brevet af Januar 

1075. Gregor figer der: „vi have fendt Gefandter til dig, fom Funne un- 

derhandle med dig om hvad du i Pave Aleranders Tid har forlangt af det 

apoftoliffe Sede, og hvad du og han indbyrdes have lovet Hinanden, nemlig 

om alt hvad der hører til dit Riges Forherligelfe, faavel om Erfefædet, fom 

om andet; men bisfe Gefandter vendte tilbage til os, da de merkede at det 

var farligt formedelft Uroiighederne i Tydſtland“. Ut det Parti, fom Sven 

tog i Striden mellem Paven og Henrif, og fom maatte bringe ham i en 

venffabelig Forftaaelje med hans forrige Fiender, de fariffe Fvyrfter, var det popu- 

lære i Danmark, fees bedft deraf, at da Sven i Uaret 1073 gjorde et Tog til Tydfl- 

land for at ftaa Henrif, med hvem han endnu var venffabelig forbunden, bi mod 

GSarerne, vægrede hans egne Krigere fig ved at angride disfe, ber, fom de fagde, 

vare Danmarks bedfte Formuur mod fremmede Fiender; han maatte derfor vende 

tilbage meb uforrettet Sag. (Lambert, hos Perg VIL 212). Siden fee 

vi ogfaa den af Henriks Modparti opftillede Konge Hermann af Luremburg 

tilligemed Erkebiſkop Hartvig af Magdeburg og Burdard af Halberftad i 

Uaret 1085 flygte for Henrik til Danmark: et tydeligt Beviis paa den gode 

Forftaaelfe, hvori ogfaa Kong Knut ſtod med det pavelige Parti (Annalista 

Saxo, hos Per, VII, S. 123.) 

2 
— 
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Grøebiffopsjtol i Lund. At denne Erkebiſkopsſtols Provinds ej fom til 

at omfatte Danmark alene, men ogfaa hele det øvrige Norden, ligger al 

lerede den Omftændighed, at hele Norden bidtil var lagt under den bre- 

miffe Grfeftol, hvis Provinds nu fun blev Ddeelt i tvende. Men det var 

ogfaa en ligefvem Folge af det VBenjtabsforbund, fom nu beftod mellem 

Nordens Konger og Folk, og af den lidet udviflede Filftand, hvori endnu 

faavel den norffe, fom ifær Den fvenffe Kirfe befandt fig, og fom aldeles 

maatte udeluffe endog Tanken om at oprette en færegen Erkeſtol for Norge 

eller Sverige. Hertil fom ogfaa den Forbindelfe, hvori Olaf ſtod med 

Gregor, og det Afbængighedsforhold, hvori den engelfte Kirke, til hvilken 

Norge, fom ovenfor bemerket, hidtil havde ftøttet fig I fin Frihedsftræden, nuvar 

traadt til Den pavelige Kurie. Et Beviis paa, hvorledes Liemars Banfættelfe 

og Suspenfion allerede i og for fig maatte opftille en Stranfe mellem de nore 

diffe Kirfer og Erfefædet, om man endog lader de politiffe Henfyn være ude 

af Betragtning, indeholdes i den Kjendagjerning, fom de islandffe Biſkops— 

frønifer berette, at da Biftop Fslef var død (1080) og hans GSøn 

Gisfur, udvalgt til hans Gfterfølger, ſkulde indvies, funde denne Handling 

ikke udføres af Erkebiſkop Liemar, fordi ban var fuspenderet, men Gisfur 

maatte begive fig lige til Paven, og denne benvifte ham igjen til Erkebi— 
flop Hartvig i Magdeburg, der forrettede Uften (1080) 1). Gisſur ev 

viſt ikke Den enefte nordiffe Biftop, Der faaledes indviedes af en anden 

Erkebiſkop end Liemar. - Siden finde vi endog den ellers faa fromme dan— 

fe Konge Erik Ejegod I aabenbart Fiendffab med Denne *). 

Jrigjørelfen fra det tydffe Kirfe-Supremåti funde neppe andet end 

have en velgjørende FJndvirfning paa NWationalitetens frie Udvikling i de 

nordiffe Lande. Men det nærmere Forhold, hvori Norge nu traadte til 

Danmarf, funde maaſkee være blevet farligt for Dets politiffe GSelvftæn- 

Dighed, hvis ikke Bifen ved Harald Haardraades vife VBeftræbelfer var 

bleven fnyttet faa falt til Riget og Kongebufet. Den Foreftilling havde 

nu ganſke fevet fig ind i Bevidftheden, at VBifen var en lige faa væfentlig 

og integrerende Deel af Niget fom noget andet Landffab. Heller iffe fan 

den Indflydelfe, fom Danmarf udøvede i firkelig Henfeende paa Norge, i 

nogen Mon fammenlignes med den, fom det fra Skaane af udøvede I 

Sverige, eller fom bidtil Den bremifte Kirfe havde udovet i Danmark. 

Bi finde faa eller ingen Spor af at danffe Mænd udnævntes til Biftops- 

Embeder i Norge, medens derimod, merfeligt nof, en Nordmand, Svein, 

efterfulgte Biljam fom Biftop i Roeskilde 3). Det ov vift, at Den oftere 

1) Hungrvafa, Gap. 5, jvfr. de islandffe Unnaler, ved 1053. 

?) Saxo, 12te Bog, S. 605, 606. 

3) Dette var den befjendte Svein Nordbagge, Biffop fra 1076—1088; om hvil: 

pr 
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omtalte Biffop Bernhard, Der efter fin Filbagefomft fra Island blev 

Biffop i Sellø, og fom fynes at være død under Kong Olafs Regjerings= 

tid 1), havde til. Gftermand en Biffop Magne, bvis Navn i det mindfte 

iffe bar nogen fremmed Klang, og at han beflædee Embedet indtil fangt 

ind i det følgende Aarbundrede *). Som VBiftop i Viten nævner Mag. 

Adam endnu paa den Tid, han ferev fit Vert, den af Erkebiſkop Adalbert 

indviede Aasgaut; hans Gfterfølger, Thorolf, var rimeligvis den famme, 

tom Adalbert tidligere havde indviet til Biftop paa Orfne, men fom af 

Grunde, der nu ikke fjendeg, har været hindret fra at tiltvæde Denne Bi— 

ftopsftol 3); den tredie i Rakken fra ham, Kol Thorkellsſon, hvis Embeds— 

tid dog neppe falder førend efter Kong Olafs Død, og i det paafolgende 

MWarhundrede, var Islending, en Frænde og Difeipel af Biftop Isleif *); 

mellem Thorolf og ham nævnes tvende, om bvilte man for vvrigt intet 

veed, Aaslak og Gerhard: den fidfte ſynes at bave været em Tydſker, og 

fun med Henfyn til Aaslak er det uvift, om ban var norff eller danſk af 

Fødfel *). I FIbrondbjem nævnes, efter Den forben omtalte Siqurd 

Munt fra Glaftonbury i England 6) — der fandfynligviis ogſaa var Harald 

Haardraades og Olafs Hirdbiffop 7), og fom endnu fevede da Mag. Adam 

ſtrev — en Biffop ved Navn Adalbert, der efter Navnet at dømme var 

tydff, og maaſkee endog var Den famme fom den, Erkebiſkop Adalbert tide 

ligere havde indviet og affendt til Morden *). Man maa derhos næften 
førmode, at Olaf har fendt Mænd lige til Rom, for at oplæres til Pre- 

fter under Pavené egen Opfigt. I det mindfte opfordrer Gregor ham 

dertil i det tidligere omtalte Brev, fom han i Aaret 1078 førev til Olaf, 

og fom tillige vidner om den gode Forftaaelje, Ver herſtede mellem dem. 

fen fe Saro S. 559. Han fynes tidligere at have været Lendermand eller 

Sysfelmand, efterfom Saxo figer at han var ex præfectura ad sacerdotium 

translatus. Han døde paa en VBalfart til Jerufalem, 

1) Da Bernhard allerede maa have været en Mand i fine modnere Aar ved fin 

Ankomſt til Norge under Magnus den gode (ved 1042, fe ovenfor S. 186), 

fan han neppe være fød fenere end ved 1010, og hans Død maa derfor i 

bet fenefte falde omkring 1090. 

2) Se Sigurd Jorfalafares Saga, hos Snorre, Cap. 39. 

3) Ge ovenfor S. 217. 

4) tandnaama, V. 12; jvfr. Hungrvaka Gap. 2. 

5) Ge Bifperætferne, meddeelte i Norff Jidsfkrift, V. S. 41—44. 

6) Ge ovenfor S. 193, 194. 

7) Maaffee Sigurd faaledes Fan have været den Biffop, der fulgte med Harald 

Haardraade paa hans Tog til England, fe ovenfor S. 323. Som forhene 

værende Munk i Glaftonbury og faaledeg Fjendt i England kunde han være 
Kongen til megen Nytte. 

8) Se ovenfor S. 212. 
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Her beder Det: „Uagtet den almindelige Omſorg, føm det bellige og apo- 

ftoliffe Sade, hvilket vi af Guds Barmbhjertighed foreftaa, medfører, gjør 

og til alle Chriſti Trosbekjenderes Skyldnere, befinde vi os dog I faa 

meget ftørre Betymring for og Forpligtelfe til eder, Der faa at fige bo 

ved Verdens Ende, fom vi vide, at I ere mindre vel forfynede med Læ- 

tere i Den chriſtelige Religion og De nødvendige FIrøftemidler. Derfor 

tilffrive vi eder ved Denne Lejlighed, der tilbyder fig, for nogenledes at 

at ftyrfe eders Herligbed i Troen paa Chriſto Jeſu — — — Vi ville 

underrette eder om, at vi onſkede, om det nogenlunde funde lade fig gjøre, 

at fende eder nogle af Brødrene, fom vare troe og fyndige i at oplære 

eder i al Lærdom og Kundſkab om Chriſto Fefu, paa det at I, fømme- 

figen undervifte i Den evangelifte og apoftoliffe Tro, ikke ftulde vakle i 

noget Styffe, men rod- og grundfæftede paa Den urokfelige Grundvold, 

fom er Gbriftus Jeſus, funde vore overflødigere og fuldfomnere i Guds 

Kraft, og efter eders Gjerning bære i Troen en Frugt, der fortjente Den 

evige Belonning. Men da dette er o8 faa færdeles vanffeligt faa vel paa 

Grund af eders Lands fange Ufftand, fom det ubefjendte Sprog, bede vi 

eder (faafedes fom vi ogſaa have fadet Danefongen vide), at I ville 

fende nogle af eders Lands yngre og fornemme Mænd til det apoftolifte 

Hof, før at De, omhyggeligen oplærte i de hellige og guddommelige Love, 

under Apoftlerne Peters og Paals Binger, ſkulle, iffe fom ubefjendte, men 

fom befjendte, funne meddele eder det apoftoliffe Sædes ASrender, og 

iffe ligefom vaae eller ufyndige, men i Sprog, Kundffab og Sæder for- 

ftandige, funne hos eder ej alene prævife paa en Gud værdig Maade, 

hvad den riftelige Meligions Orden fordrer, men ogſaa, ved hans Vi- 

ftand, fraftigt bringe det til Udførelfe" 1). En faa bejtemt Anmodning, 

fom denne, bar den fromme Olaf neppe undladt at efterfomme, om end 

pore Sagaer intet mefde om, bvilfe Mænd ban affendte; thi Pilegrims- 

rejferne til Rom vare nu faa byppige, at Det bverfen fan bave været 

anfeet for noget vanffeligt Foretagende at rejfe fra Norge til Rom, eller 

fan have vaft fynderlig Opfigt, naar en faadan Rejſe blev foretagen. 

Merkeligt er Det, at i det mindfte Gisfur JIsleifsføn, der fiden blev Bi— 

ftop paa Island, og fom lige fra Slutningen af Harald Haardraades Re— 

gjering i en lang Rakke af Aar fynes at have haft fit Hoved-FIilhold i 

Norge, hvorfra han gjorde forfkjellige Rejfer til andre Lande og Hoffer, 

tilfidft foretog en Nomer-Rejfe netop fort efter den Tid, Da Gregu- 

1 Meften af Brevet indeholder foruden Formaninger den allerede ovenfor (S. 

397) mebdeelte Udvarfel mod at ſtaa Harald Danefonges Brødre bi mod 
denne, forbunden med Anmodning om at megle Fred mellem dem. 

Å 
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rius's Brev og Opfordring maa være fommet til Norge '). Der ftaar 

udteykfeligt, at Gisfur førft fom tilbage til Island Sommeren efter hans 

Faders Død (1081) og derpaa, efter at være valgt til Biſkop, endnu 

famme Sommer tiltraadte fin anden Udenlandsrejfe, denne Ganq for at 

modtage Fndvielfen. Hvis Gisfur, fom man næften maa antage, gjorde 

fin førfte Rejfe ifølge bin Opfordring fra Paven, er det I bhøjefte Maade 

fandfynligt at ogſaa flere Nordmænd have fulgt bans Erempel. 

Den førfte Virkning, vi fpore af Olafå Religions-Iver, og det tyde- 
ligſte Tegn paa, at han ſtrobte, faa vidt muligt, at ordne Norges Kirkes 

Anliggender efter andre Landes Mønjter, er ifær det Sfridt, ban gjorde til 

Oprettelfen af fafte Biftops-Stole i Norge. Hidtil havde de trende Bi— 

ffopper, i Shrondbjem, Gulatbingslagen og Viten, fun været Lydbiffopper 

uden faft Nefidens, der, fom Mag. Adam udtryfker fig, ,udnævnte af Kon- 

gen eller Foltet, uden beftemte Grændfer for deres Bifpedømmer, vpbyg- 

gede Kirfen i Fallesſkab, idet de gjennemrejfte Landet, og uden gjenfidig 

Misundelfe ftyrede de for Kirfen vundne Sjale“ 2). Enkelte af disſe 

Biftopper, fornemmetig den throndhjemføe, eller overboved de af Kongen 

udnævnte, vare vel ogfaa fongelige Hirdbiffopper. J Nidaros, bvor den 

throndhjemſke Biſkop fandfynligviis for det mefte havde fit Tilbold, var 

Der nu flere Kirfer, nemlig Klemenskirfen, Olafskirten, Gregoriuskirfen og 

den ftore, af Harald Haardraade opførte Marie- eller Vor Frue-Kirke i 

Nærheden af St. Olafs Brønd eller Gravited 3), men ingen af disfe 
Kirfer var færffilt nyttet til Biffops-Embedet og under Biſkoppens fær- 

egne, umiddelbare, Beftyrelfe, eller, med andre Ord, hvad man fædvanlig- 

viis falder en Kathedral-Kirfe, En faadan funde belter iffe være til 

faa fænge iffe Biftops-Sædet (cathedra) var faft. Men Olaf lod fig 

det nu være magtpaaliggende at oprette en faft Bifpeftol i Nidaros, i det 

ban førft og fremft (od opføre en virfelig Katbedralfirke. Dette Skridt, 

Der egentlig fra bans Side var en ſtor Opofrelfe, for faa vidt fom ban 

1 Ut denne Romerrejfe maa henføres til den aller fidfte Iid af Gisfurs Op— 

hold udenfor Fædrelandet, fees af Hungrvafas Udtryf: ,,til Rom droge begge 

Egtefolk (Gisfur og hans Kone) førend de vendte tilbage til Jéland, og 
Gisjur .var iffe i Landet da hans Fader døde, men anfom Sommeren efter 

i Rangaa⸗Oſen“. | 

2) Mag. Adam IV. 33; fe ovenfor S. 202. Da Sverige her tageé med, maa 

man antage, at Mag. Adam, ved at tale om Gjæle vundne for Chriſten— 

dommen, nærmeft har omvendte ſvenſte Hedninger for Øje, thi i Norge var 

Hedendommen allerede udryddet. Men det er beller ikke umuligt, at ban 

her, fom oftere, har føildret ældre Forhold, der paa hans Tid ikke længer 

fandt Sted, 

3) Se ovenfor S. 205, 206,  Hertil Fommer ogfaa det Kapell, fom var opført 
over St. Olafé Gvavfted, og fandfynligviis Fun var af Ira. 
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Derved emanciperede Biffoppen og hævede ham fra at være Den øverfte 
af Kongens Kapellaner til felvftændig Muyndighed, vidner om Olafs op- 

rigtige og uegennyttige Iver for Neligionsvæfenet8 Fremme, i Særdeleg- 

bed da Der ingenfteds tales om at dette flede efter Undres Opfordring. 

Han havde imidlertid Exempler not for fig til Gjterfølgelje i de Foran- 

ftaltninger med Henfyn til Kathedralkirkens Opførelfe og de fafte Bifpe- 

ftoles Oprettelfe, fom paa denne Tid fandt Sted rundt om i Norden. 

Saaledes havde Fhorfinn Jarl, fom vi ovenfor have feet, allerede ved 

Midten af Aarhundredet oprettet faft Biffops-Stol og bygget en Kathe- 

dralfirfe i Birgsaa paa Orkno 1). Endnu tidligere havde Øftmændene i 

Dublin faaet en egen Biftop, og paabegyndt Opførelfen af en Kathedral- 

firfe i Denne Stad, hvortil Kongen, Sigtrygg Silkeſkjeg, baade fljenfede 

Grunden og betydelige FJordejendomme *). I Danmark havde Biffop Vill- 

jam begyndt at opføre Kathedralfivfen i Roeskilde af Steen, og hans Ef— 

terfølger, Nordmanden Svein, fuldførte den 3). Paa Island [od VBiffop 

Gisfur opføre en Katbedralfirfe paa fin Guard Skaalholt, fom ban fljen- 

fede til den, idet han forordnede, at der her for Fremtiden ſkulde være 

en faft Biffopsfjtol*). Og Kong Knut i Danmarf paabegyndte Kathe- 

dralfivfen i Lund 3). Gr det nu end neppe fandfynligt, at alle disfe Fore- 

fagender, iſer De fidfr nævnte, føede førend Olaf begyndte Opførelfen af 

Katbedralfirfen i Nidaros, faa vidne de Dog om een og famme religigfe 

Impuls, der paa Denne Tid gjorde fig gjeldende i De nordiffe Lande. Og 

af ftor Betydning bliver det Derfor, at Erkebiſkop Landfrant i Canterbury 

pan et Kirfemøde, fom han 1075 afboldt i London, fil nogle ældgamle 

pavelige Defreter og Synodal-Beftemmelfer fatte i Kraft, ifølge bvilke 

Biſkopper iffe ſkulde have Tilladelſe til at refidere paa Landet, men alene 

i Stæderne; og hvorfor nu flere engelffe Bifpefæder flyttedes.%). Lige— 

1) Se ovenfor S. 217. 

2) Se af „den forte Bog om Trinitatiskirken i Dublin," fom Ware meddeler 

i fine Antiqq. hibb. S. 138: her gjør dog Ware urigtigt den Gigtrygg 

Olafsſon, der ffjenfede Grunde og WBefiddelfer til Kirken, forffjellig fra 

Sigtrygg Silteffjeg, om hvilfen fe aller fidft ovenfor S. 171. Da Sigtrygg 

forlod fit Rige allerede i 1035 for at gaa til Rom, har Udviisningen af Grun- 

den vel paa den Tid fundet Sted; i det mindfte fÉal Kirken have været fær- 

dig i 1038, og Biffop Duncan da have ffjenfet den flere Gaver, hvoriblandt 

„Stykker af St. Olafs Klade“, fe ovenfor S. 127. 

3) Se Saro m. fl. 

4) Hungrvafa, Gap. 3. 

5) Se Suhms Hiftorie af Danmark IV. 650. 

%) Coleti Concilia, XII. S. 587. Her paaberaabes Dekreter af Paverne Damafus og 

Leo, og af Goncilierne i Sardifa (347) og Laodicea (366). De Biffopper, hvis 
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fom Sandfrant neppe bar faaet denne VBeftemmelfe fat i Kraft for 

England uden efter færffilt Paamindelfe af Pave Gregorius, faaledes er 

det og heel fandfynligt, at en lignende Paamindelfe tillige er udgaaen til 

de øvrige Biftopper i Nord-Europa. I alle Fald maatte en Foranftaltning, 

Der vedtoges i England, og udvirkedes af en faa anfeet Prælat fom Lande 

franf, ved Exemplets Magt udøve for FIndflydelfe i Naborigerne, fornem- 

fig det med England t faa mangehaande Forbindelfer ftaaende Norge. 

Og at Olaf virkelig ogſaa har fulgt Gremplet og føgt at bringe Foran- 

ftaltningen til Udovelſe i fit eget Rige, vifer fig allerede deri, at da Han, 

fom det nedenfor nærmere ffal omtales, havde oprettet en Kjøbftad i Bergen, 
flyttede Biftop Bernhard Dderhen fra Sellø '), Hvor ban hidtil havde haft 

fit Tilhold, aabenbart fordi han nu, da bans Diftrift, Gulatbingslagen, 

havde faaet en Stad, ikke længer anfaaes berettiget til at vo paa Landet. 

Ni have ogfaa en gammel Fortegnelfe over Norges Biftopper, hvor Bi— 

ffopperne i det Throndhjemſke lige fra Sigurd og Grimkell af til og med | 

Sigurd Munt fra Glaftonbury) kaldes  Biffopper i Throndhjem“, men 

Sigurd Munks Gfterfølger, Adalbert, udtryffeligt kaldes „den førfte Biftop 

i Nidaros”. Dette hentyder Dog her ikke alene paa Flytningen til, eller den 

fafte Bofættelfe i Staden, men ogfaa, og maaftee fornemmelig, paa den 

officielle Oprettekfe af en faſt Biſkopsſtol, der ikle funde finde Sted, før- 

end Kathedralfirfen var indviet og tagen i Befiddelfe. Idi i den famme 

Biftopsfortegnelfe benævnes Bernhard Efterfolgere lige indtil Midten af 

det 12te Aarhundrede „Biſkopper i Sellø”, uagtet Det ev alteles vift, at 

dDe boede i Bergen og fædvanligviis kaldtes „Biſkopper i Bergen", aaben— 

bart fordi Bergens Katbedrallirke, bvilten Kong Olaf, fom vi firar ne- 

dDenfor ffulle fee, bavde grundlagt, Da forft Vlev fuldført og indviet. Der- 

imod meldes det udtryffeligt, at Olaf itfe alene paabegyndte, men ogſaa 

tilendebragte Opførelfen af Katbedralkrfen I Nidaros *). Af de ber 

oven antydede Omftændigheder funne vi nogenledes, og tilnærmelfesviis, 

Sader umiddelbart beftemtes flyttede paa dette Kirfemøde i London, var 

Biffoppen af Seolesigg (Selfey), der flyttedes til Ghidefter, Biffoppen af | 

Stireburn (Sherborn) der flyttedes til Salisbury, og Biffoppen af Liketfelb | 

(LitdHfield), der flyttedes til Ghefter, Ullerede tidligere, under Edward Gon- 

fesfor, havde den af ham inddragne Biſtop Leofrik flyttet fit Sade fra 

Gridiantun til Ereter, fenere hen flyttede ligeledes Biffopperne fra Dordefter 

til Lincoln, fra Helmaham til Ihetford. 

Hungrvafa, Gap. 3. 

2) Det heder udtrykkeligt i den biftoriføe Olaf den helliges Saga Gap. 254, at 

Olaf lod bygge en Kirke i Kjøbftaden (Nidaros) paa det Sted, hvor SKE 

Olafs Lig førft var jordet, og at dette „Munſter“ fuldftændigt færdiggjore 

des. Ogſaa Morkinffinna fol. 20. 6. figer at Olaf ,byggede en Steenkirk 

ved Biffopsftolen i Nidaros over St. Olafs Legeme og fuldførte den ganſte“ 

— 
— 
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beftemme, naar Dette Verk blev udført. Mag. Adam taler endnu fun om 

Civitas Trondemnis, om Biſkop Gigurd, og om rejfende Lydbiffopper 

uden falt afgrændfede Diftrikter. Paa ſamme Maade taler han bhellertikke 

om Den nys anlagte Stad Oslo, men alene om civitas Wig, hvorved 

han fynes at bave baft det hele Landſkab for Oje. Bergen nævnes flet 

iffe i hans Verk, ej engang i Scholierne, af bvilfe Dog et omtaler civitas 

Scaldholtz paa Qsland, og Derfor fynes at være nedſkreven efter at 

Gisſur havde oprettet faſt Biſkopsſade paa Denne Gaard 1),  Kirfebyq- 

ningen er faaledeg neppe bleven paabegyndt i Mag. Adams Tid, og fand- 

fynligviis iffe førend biint Kirfemode i London havde været afholdt, det 

pil fige efter 1075. Dette beſtyrkes ogfar Deraf, at den førfte Biftop i 

Nidaros, Adalbert, havde til Eftermand en vis Simon, der fynes at have 

fevet endnu å 1139 2), bvoraf følger, at Adalberts Filtrædelfe fom Bi— 

ffop i Nidaros, bvilfet er eenstydigt med Kirfens Indvielſe, maa nærmejt 

Henføres til den fildtgere Deel af Olafs Negjeringstid. Det er heller 

iffe vimeligt, at Kirken, vis den paabegyndtes omfring 1075, blev fær- 

Dig førend henimod 1080 eller 1085, da den var af Steen, og, fom man 

af dens Levninger fan fee, var temmelig ftor og ombyggeligt udført. 

Ii Plads for denne Kirfe valgtes det Sted, hvor St. Olaf havde 

været begraven af Thorgils Halmesføn, og bvor der hidtil fun ſtod et 

fidet Kapell 3).  Højalteret lagdes lige over Graven, og Kirfens Skib 

ftvafte fig faaledes veftover fra Denne. Bygningen opførtes af buggen Veeg- 

fteen, og i Langkirke- eller Bafilifa-Formen, Dog med Fløje mod Nord 

Gi Syd, faa at den fom til at Danne et Kors *), over bvilfet et mægtigt 

Taarn bævede fig. I dens Mærhed, paa Nordfiden af Choret, opførtes 

1) Mag. Adam bruger viftnot Benævnelfen ,,eivitas* om danſke Byer, f. Er. Odenfe 

og Roskilde (IV. 4,5.), og forftaar faaledes derved her maaffee not ,, By", men 

naar han, ved at tale om Norge, figer civitas Wig, er det derimod tydeligt 

not, at hans Foreftillinger om norffe Forhold have været aldeles uklare, og 

at han har forverlet „Landſkab“ med „By“. Som ofteft har han vel hørt 

tale om ,, Kaupangen i Viken“, hvorved man deels fan have tænkt paa 

Kongehelle (hertil figter han vet nærmeft naar han figer at civitas Wig lig- 

ger en Dags Sejlads fra Ualborg), deels paa Junsberg, deels paa Oslo. 

ed civitas Trondemnis forftaaes ligeledes deels ,, Kaupangen i Thrond— 

hjem“, deels Landffabet Throndhjem. Og naar nu Sæoliaften .endog Falder 

Gaarden Staalholt en civitas, feer man tydeligt, at det ifær var den Om— 

ftændighed, ar en Biffop refiderede i Diftriftet eller paa Gaarden, der i den 

bremiffe Gejftligheds Djne ftemplede Stedet til civitas. 

) Sigurd Inges og Eyſteins Saga, Gap. 11. Snorre, Gap. 7, jvfr. Norff 

Tidsſtrift V. S. 30. 

3) Ge herom ovenfor I. 2. S. 807. 

4) Det vil fige forudfat at Olaf virkelig fit bygget det egentlige Hovedſtib eller 

den veftlige Floj; hvilket vigtignok maatte fynes at ligge i Ordene, at han 

po) 
= 
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tillige en liden Bygning, ogfoa å Kirfeform, Hvis egentlige Beſtemmelſe 

ſynes at have været Den, at tjene fom Sfrudbuus (Vestiarium) !'). Denne 

Bygning, faavel fom den nordre og føndre Fløj, ere, uagtet alle de Fore 

andringer og Udvidelfer, fom Kirken fenere modtog, dog endnu nogenledes 

til å Deres oprindelige Skiffelfe, og vi funne deraf danne os en Foreftile 

fing om bvorledes Olafs Kathedralkirke har feet ud, og hvor megen Ombu 

Der var anvendt paa dens Opførelje.  Kirfen indviedes til den hellige 

Frefoldighed *), Tigefom Katbedralfirferne i Roeskilde, i Dublin, og an- 

dre Steder i Norden; men den faldtes, ligeſom alle, eller de flefte Kathe 

draltirfer i Norge, fædvanliqviis Ghriftfirfen 3). Fil denne blev nu 

St. Olafs Skriin højtideligen flyttet og fat over Alteret; fra nu af ſtod 

altfaa denne Morges Mationalhelligdom iffe Længer under Kongens, men under 

Biftoppens Tilſyn: en Omftændigbed, der ej funde andet end bidrage til at 

foroge Biſkoppens Indflydelfe, og fom omfider maatte lede til hvad vi ovenfor 

have ytret *), og bvad vi i det følgende virkelig ville fre at gaa i Opfyldelſe, at 

Kongen fun betragtedes fom St. Olafs Statholder. Fra denne Did af, figes 

Der i dDe gamle Legender om St. Olaf, ffede der ogſaa her mange Mirak- 

ter ved hans Helligdom. Det havde i længere Tid været fædvanligt, at 

fang Skriin paa hans Mesſedag Coen 29de Iul) I bøjtidelig Procesfion 

blev baaret om i Staden, og en Stund fat ned paa Kirfegaarden, for at 

De mange Pilegrime, der vare tilftede, og bvoraf en ftor Del føgte Bod 

for fegemlig Brøft og Brak, funde fomme til at berøre Det og ofre Deres 

Gaver. Ullerede Aaret efter Helligdommens Flytning, fortæller Snorre, 

fif to Blinde og een Stum fuldfommen Helbredelfe ved St. Olafs under i 

gjerninger 5). Den fromme og ubetingede Fro paa hans Helligbed vg 

undervirfende Kraft (od neppe engang hos De meeft Oplyfte nogen 

Stygge af Ivivl opftaa om Nigtigheden af alle vdisfe og lignende For- 

tællinger. 

fuldgjorde Kirken; fe ellers derom Norff Jidsfkrift, 1853 S. 36. Ut Kir- 

Fen havde VBafilitaformen, fees faavel af dens Levninger, fom af Ibhjodrek 

Munks Udfagn Gap. 29, jvfr. Norſt Tidsſtrift I. S. 72. N 

1) Se herom Norfé Jidsfkrift, 1853 S. 32, 33, 34. Denne Bygning, der j 

— maaffee fenere — har faaet Kirfe-Jndredning med Ulter ov. f. v., kal: 

Des nu Kapitlet, og fynes derfor at have været brugt fom Kapitelbuus, 

da Domfapitlet var oprettet. Hvorledes man uvigtigt har anfeet det for 

Klemenskirken, fe ifær Norſt Tidsſtrift I. S. 52 flag. jvfr. 1853 S. 26 flag. 

2) Det figes udtrykkeligt af Thjodrek Munk 1. c. og i Olaf Kyrres Saga Gap. 6. 

3) Se herom ifær Norſt Jidsfkrift V. 18, 19. 

1) Se ovenfor S. J. 

9) Snorre, Olaf Kyrreé Saga Gap. 6; jvfr. Den biftoriffe Olaf den helliges 

Gaga Gay. 254. 
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Med Olafs Striin fulgte vel ogfan Sønnen Magnus den godes Lig, 
fiden det i de paalideligfte Sagaer udtrytkeligt figes, at Det lag begravet i 

Gbrifttirfen 1). Harald Haardraades Lig derimod forblev i Martafirfen, 

bvor det efter Iilbagefomften fra England var blevet begravet. 

Det ligger i Sagens Natur, at Olafs VBeftræbelfer for at indrette 

fafte Bifpeftole førft og fremft maatte gjelde Norges Muationalbelligdom i 

Nidaros. Men at ban ifte agtede at fade det blive Derved, fee vi deraf, 

at ban ogfaa ved fit nye Kjøbftads-Unlæg i Bergen begyndte paa lignende 

FIndretninger. Der fortælles nemlig, at ban i Bergen lod lagge Grund- 

volden til den ftore Chriſtkirke af Steen, vg Bygningen felv paabegynde, 

men at Der Dog blev lidet gjort ved dett, bvorimod ban lod fuldftændigt 

færdiggjore den faafaldte gamle Chriſtkirke af Træ*). Da man nu finder, 

at ogfaa disfe to Kirfer egentlig vare indviede til Den bellige Trefoldig— 

bed 3), bvoraf følger at Benævnelfen „Chriſtkirker“ alene betegner Deres 

Beftemmelfe at tjene fom bijtoppelige Kirker, og da Vi erfare, at St. 

Sunnivas (Levninger, Der omtrent vare for Gulatbingslagen, bvad St. 

Halvards vare for VBifen *), og St. Olafs — bortfeet fra Deres Betyd— 

ning før hele Norge — vare for Throndelagen, flyttedes derhen fort 

efter Den ftore Steenkirkes Færdigbyggelje, ſynes tydeligt not Olafs Hen- 
figt med Anlægget af denne Kirke at have været Den, at indrette en vr- 

- Dentlig Kathedralkirfe for Gulatbingers VBiftop, fom feulde flytte fra 

Gellø, og herefter tage fit fafte Sæde i Bergen; vg hvem tillige St. 

GSunnivas Helligdom ſkulde følge, faafnart den nye Kirfe var rede til at 

funne modtage Den. Men da Olaf af Grunde, fom ej anføres, ikke har 

funnet Drive dette Bygningsarbejde med fynderlig Kraft, og faaledes har 

forudfeet, at det ej I hans Tid vilde blive færdigt, har ban, da den nys 

anfagte By lige faa lidt fom Biftoppen, der flyttede derhen, funde være 

uden Kirke, forſt og fremft ffvndt fig at lade opføre Den oven omtalte 

Trakirke, der paa een Gang baade funde tjene til Sognekirke for Staden, 

og til et Slags midlertidig Katbedralkirfe for Biftoppen >). Denne fidfte 
-- — 

) Nemlig Mortinffinna og Flatobogen. Naar det i hiin heder, at Liget lagdes 

udenfor Ghoret, og denne tilføjer: „nu ligger det indenfor Ghoret, foran Er— 

Febiffoppens Rum“, figtes der til Kirfens Udftræfning før og efter den Ud— 

videlfe, den fik fidft i det 12te Uarhundrede. Jvfr. ovenfor S. 165, 206. 

2) Olaf Kyrres Saga Gap. 3. Gnorre Gap. 2. 

3) I et Brev af 27de JFebr. 1271 Ealdes den faa taldte lille Chriſtkirke „den 

mindre Trinitatiskirke““, hvilket igjen vifer at den ſtore Ealdtes i officiel 

Stiil den førre Srinitatisfirfe''; men da man veed, at der ingenfinde ga- 

ves flere end to Ghriftfirfer i Bergen, er Jdentiten derved ogfaa given. 

2) Se ovenfor S. 197—199, 

3) Den blev ogfaa fenere Sognekirke, fe Biffop Andfinns Brev af 27de Marts 

1320, og var det fandfynligviis lige fra den Iid, den ſtore Kirke var færdig. 
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Anvendelfe bar fandfonligviis givet den Navnet „Chriſtkirken“, medens Den 

Dog, fom vi bave feet, iffe var tilftrætrtelig til at give Biftoppen den offi— 
cielle Titel af Bergens Biffop, eller med andre Ord at betegne Oprettele 

fen af en faſt Biftopsftol i Bergen, faa fænge endnu den virkelige Ka— 

tbedralfirke iffe var færdig, og St. Sunnivas Helligdom hvilede i Sellø. 

Vi ville i det følgende fee, at Kivfen ej fuldførte8, og at Helligdommens 

Flytning ej fandt Sted, førend efter at Norges Kirkeforfatning allerede 

var fuldjtændigt organiferet, faaledes fom den veddlev at være lige til Re— 

formationen, og altfaa efter at en falt Biffopsftol allerede gjennem en lang 

Aarrakke faktiſk havde beftanet i Bergen, ligefom man ogfaa i fædvanlig 

Fale forlængit havde ophørt at fade Vernhard$ nærmefte Efterfolgere 

Biftopper i Sellø, men fun faldte Dem VBiffopper i Bergen: en Benær- 

neffe, fom ogfaa vi for fførre Tydeligheds Skyld ville anvende. 

Det er carakteriftift not for dette KirfeAnlæg i Olafs Stad, fam- 

menlignet med bans Forgængeres Kirfe-UAnlæg i Oslo, Sarpsborg og Nidaros, 

at medens Der ped disſe — I Nidaros og Sarpsborg vide vi i Det mindfte med 

Nished at det var Filfældet, og Hvad Oslo angaar ev det å hoj Grad 
fandfynligt — fun tar Tale om en fongelig Kirke, der ftod i Forbindelfe . 

med Kongsgaarden *), og medens Opførelfen af disfe fynes at bave vær 

ret det førfte og vigtigfte Foretagende ved By-Anlæqget, lader Det derimod 

til, at Olaf, da ban anlagde Bergen, forſt og fremft har tænkt paa at - 

ſkaffe Byen en Sogne-Kirke og VBiftopperne en Katbedralfivfe, medens 

dDer iffe engang er Tale om nogen Kongsgaard og fongelig Kirke i Sta- 

den førend i hans Sønneføns Tid *). Vel fan det være muligt, at alene 

Mangel paa Tid eller Midler bar bindret bam fra ogſaa at lade Byg- 

ninger, fom De ſidſt nævnte, opføre; men merfeligt ev det Dog lige fuldt, at 

han iffe, fom bans Forgængere, aller førft tænkte paa at faa dem iftand. 

Dette fan man neppe forklare anderledes end af hans oprigtige Frombhed 

og NMeligiøfitet, Der bragte ham til at underordne fine egne Interesjor for 

Kirkens. 

Fil Oslo fynes Olafs Kirfebygnings-Virffombed iffe at have firakk 

1) Se ovenfor S. 202. Her er bet med faa megen Vished, fom Omftændig- 

hederne tillade, føgt govtyjort, at Harald Haardraades førfte Unlag i Oslo 

var Kongsgaarden med Mariekirken. I Borg lod St. Olaf ligeledes aller 

førft bygge Kongsgaard med Mariefirke; de tidligere kongelige Bygnings— 

foretagender i Nidaros vare ligeledes altid Kongsgaard med Kirkes førft 

Olaf Jryggvesføns og St. Olafé Kongégaard med Klemenskirken, fiden 

Magnus den godes (ufuldførte) Kongsgaard med Olafskirken, og endelig. 

Harald Haardraades Kongsgaard med Mariefirken, Se ovenfor S. 205. 

2) Se nedenfor, jvfr. Magnus Barfods Sønneré Saga, Gap. 16. Snorre 

Gap. 15. 
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fig. Uagtet man vigtignof iffe veed, naar Oslos Kathedralfirfe, Den be- 
fjendte St. Hallvards-Kirke, blev grundlagt, fynes Det dog, fom om Olaf 

ej bar haft noget med den at beftille, thi ellers vilde Sagaen lige faa 

vel have nævnt noget Derom, fom om hans Foretaqender Å Bergen. En 

anden Sag er, at ban rimeligvis har haft i Sinde, hvis Tid og Evner 

tilløde det, ogſaa at treffe de famme firfelige Foranftaltninger i Oslo, fom 

i De to andre Stæder; men Da han nu ikke engang I Bergen funde rætte at 

faa Kathedralkirken tftand, fan han endnu mindre have førmaaet at paabegynde et 

fignende ftorartet Foretagende i Oslo, men maa bave overladt dette til fine 

Gfterfølgere. Derfor finde vi ogfaa Biffoppen i Osfo endnu faldet  Biftop 

i Viken“ under bang Sonneſonners Regjering 1). Nærbeden af Fylkes— 

firfen paa Aker gjorde maaſkee ogſaa Savnet af en egen Kirfe for Oslo 

ved Siden af den fongelige Kirfe mindre følelig. Ved de pvrige Byer i 

Viken, hvor Biftoppen maaftee flifteviis, indtil Kathedralfirfens Opførelfe, 

bar vefideret, nemlig Kongehelle, Sarpsborg og Tunsberg, var der lige 

ledes Fulfesfirfer lige i Nærbheden, nemlig Ytterby, Fune og Sæms 
Kirker 5-0 

Men uagtet Denne oprigtige Jnteresfe fom Olaf vifte for Kirken og 

dens Unliggender, og uagtet Det umisfjendeligt var hans Henfigt, at bringe 

Den norffe Kirfe i faa inderlig Forbindelfe med Den romerſke Moderkirke 

fom muligt, gif ban Dog iffe faa vidt, fom bans Ven og Svoger, Kong 

Knut i Danmaré, der ved fine Bejtvæbelfer for at gjøre Gejftligheden til 

Den førfte Stand i Landet, og for at ordne Kirfeforfatningen å fit Rige 

efter Det ftrengefte Hierarchis Fordringer, ej alene gjorde fig felv forhadt, 

trods fine mange ſtore Fortjenefter af Landsjtyrelfen, men ogfaa fortfede 

Kongemagten felv mere end tilbørligt. Vore Sagaer berette viftnok faa 

(idet om Olafs Megjeringsforetagender, at vi ej med fuldfommen Beftemt- 

hed funne paaſtaa, at ban iffe gjorde lignende Forføg. Men faa meget 

vide vi, at uagtet Tiende-Afgiften paa Denne Tid indfortes i Danmark, ja 

endog, fun tre eller five Nar efter Olafs Død, paa Island 3), blev den ikke ind— 

Fort i Norge førend under Olafs Sonneſonners NMegjering Yz at Gejit- 

figbeden, langt fra at være Den førfte Stand, endnu iffe engang kunde 

figes at Danne nogen egentlig Stand i Landet; at Forbudet mod Pre— 

ſternes Giftermaal hverfen under Olafs eller de følgende Kongers Negje- 

ring nogenfinde blev gjennemført, og at Der, da Der faaledes ej hos vs 

1) Nemlig den ovenfor nævnte Kol, Isleifs Difcipel, der maa have levet 1110, 

og dog ftedfe endnu kaldes Biſtop i Viten. 

2) Ge ovenfor I. 2. S. 636, 637. 

3) Nemlig ved Biffop Gisfurs Beftrævelfer, 1097, fe nedenfor, 

2) Herom fe nedenfor, 
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var Tale om nogen affondret Stilling, fom Grjjtligheden ſkulde indtage 

udenfor det almindelige Statsfamfund, heller iffe, i det mindfte paa lang 

Tid, funde opftaa faadanne Forviflinger, fom De, Der I Det fydligere 

Guropa fremfaldte Jnveftiturfteiden med dens førgelige Folger.  Gejjtlige 

hedens Medlemmer vare i Norge endnu Kongens Underfaatter, fom Læg- 

folfene, og Kongerne udnævnte felv Biftopperne, lige faa vel fom de ud- 

nævnte Farfer og Lendermænd '). Meget af Dette var vel grundet i 

Folfeaanden, de offentlige Forbolde og Norges affondrede Beliggenhed. 

Meget maa Dog vel ogfan ſkyldes Olafs Statstlogffab, fornuftige Maade— 

hold i Religionsiver, vg faderlige Omforg for Landets Vel. Thi han 

vilde neppe bave været faa vndet af fine Underfaatter, fom ban, efter Sa— 

gaernes eenftemmige Vidnesbyrd, virfelig var, og Landet vilde ikke bave 

befundet fig faa vel under bans Styrelfe, fom det umisfjendeligr gjorde, 

bvis ban ved Fndferelfe af tryffende Utgifter, og ved ſtreng Haandbærvelfe 

af nye, hidtil ufjendte Lovbeftemmelfer havde forvitvet Folket vg faaret den 

almindelige Nationalfølelfe. 

36. Olafs Beftrabelfer for Landets Dpfomft. Folkets lykkelige Stilling under 

hans Regjering. 

Den dybe Fred, fom Norge nød under hans Megjering lige fra 

Fredsflutningen med Danmark indtil bans Dod, fan nevpe figes at være 

afbrudt ved bans Deeltagelfe i Kong Knuts paatænfte Tog ti England, 

hvoraf der, fom vi have feet, intet blev, lige faa lidet fom ved et Slags 

Vifingetog, hans Broderføn Haafon mod GSlutningen af hans Megjering 

gjorde til Bjarmeland, hvor han føal bave fejret i et frort Slag med 

FIndbyggerne *). Denne Fredstid var, fom man tydeligt fan fee, lige faa 

meget efter Folkets, fom efter Kongens Ønfte. I de følgende urolige 

Tider tænkte man tilbage paa Olafs volige Negjering fom en anden 

Guldalder, og Tilnavnet kyrri (d. e. Den rolige), fom Folket gav ban, 

var faavel i Samtidens fom Cftertidens Øjne den bedſte Hævers-Fitekt 

der funde blive bam til Deel. Omtrent et AWarbundrede fenere virede en 

Forfatter 3) fig faaledes om ham: ,ban var vndet baade af Gud og 

af Menneffer; ban lagde ftedfe Vind paa Fred og Rolighed, [od Enhver 

1) Dette findes ifær ubdviklet i det faafaldte Anekdoton, eller den Fremſtilling af 

Kirkens Forhold til Staten, der fenere paa Sverres Tid og rimeligviis ved 

hans Joranftaltning blev udgivet. Se Anhang til Kongefpejlet, udgivet I 

Gbrifttania, S. 186. 

?) Magnus Barfods Saga Gap. 2. Snorre Gap. 2. Fagrſtinna Gap. 222. 

Skade, at vi favne nærmere Underretning om dette Jog. 

3) Thjodrek Munk, Gap, 29. 
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beholde fit, og fuede de Onde alene ved fit Magtbud.“ Paa et andet 

Sted heder det: , Da var der vpperlige Aaringer og mangfoldig Herliq- 

bed, faa at Norge iffe under nogen Konge fiden Harald Haarfagre var i 

faa lykkelig en Tilſtand, ſom I hans Dage. Alle elffede ham inderligt, 

thi ban ordnede mangt og meget til Lempe for Folket, fom Harald med 

Haardbed havde paabudet og med Strengbed overholdt. Han var gav- 

mild paa Guld og Sølv og gode Klemodier, men alene paaboldende paa 

Jordegods; Aarſagen hertil var bans Forftand, da ban faa at det tjente 

Kongedømmet til Bedfte. Han vifte fine Mænd fuldfommen Andeſt, lod 

hele Landets Folk nyde Fred og No, bvilfet man fan ffjønne af bans 

egne Drd, fom ban ytrede en Dag i Mvyfle-Gildet, hvor ban fad glad og 

i qodt Lune med fine Benner. Nogle fagde nemlig til ham: Herre, vi 

og mange Andre glæde os faa inderligt over at du er faa blid og venlig 

mod bele Folket.“ Han ſparede dertil: „hvi ſkulde jeg iffe nu være glad, 

fien jeg fidder med eder ber i Dette Lag, fom er belliget min Frænve, 

Kong Olaf, og feer baade Glæde og Fribed hos mine Underfaatter; i min 

Faders Tid var dette Folf under megen Tvang og Skrak; da ffjulte de 

flefte fit Guld og fine Klenodier, men nu feer jeg paa enhver De Koftbar- 

beder finne, fom han ejer; eders Fribed og Fryd ev min Glæde og 

Gammen" 1). 

Af De fparfomme Meddelelfer, der ere os fevnede om Olafs Virf- 

fombev, fee mi, at Denne fjær var rettet paa Folfets Civilifation og Op- 

bjelpelfen af dets materielle Velvære ved Handelsforbindelfer med Udlandet 

og lignende fredelige Syſler, der ffemmede overens med den nu grund- 

fæftede Chriſtendoms VBæfen og de forandrede ypolitiffe Forhold. Den 

egentlige Vikingetid havde vel længe været forbi, men Lyjten og Frangen 

til, ved Vikinge-Tog at ſkaffe fig Rigdomme og indlægge fig Berømmelfe, 

funde Dog iffe derfor ſtrar ganffe udryddes, hvor [idet Den end fremmede 

med den fande Chriſtendoms Aand, faa fænge der endnu levede mange, 

hvis Ungdomstid tilhørte VBifingetiden eller laa den nær. Vi have Derfor 

feet, bvorledes enfelte Høvdinger, fom Finn Arnesføn, hans VBrovder 

Kalf, Guthorm paa Ringenes, Haafon Fvarsføn, endnu under Harald 

Haardraades Regjering havde gjort BVifingetog til de britiffe Farvande. 

Om nu end disfe Tog vel iffe ftrengt taget funne figes at være ganſke af 

famme Slag fom de ældre Vifingetoq, Hvor man berjede paa den forte 

den bedfte Kvit, eller angreb det førfte det bedfte Skib man traf, men 

fnarere bar beftaget Dderi, at man mod en vis Betaling og Deel af det 

forventede Bytte underftøttede en eller anden Fvrfte i dDe Fejder, hvormed 

han var beffjeftiget, f. Er. Fyrfterne paa Irland, i ales, i England, Skotland, 

1) Olaf Kyrres Saga Gap. 3, jvfr. Ågrip Gay. 37. 



432 Olaf Haraldsføn (Kyrre). 

eller paa Syderøerne: faa var der Dog liden Forftjel paa felve Maavden, 

bvorpaa Der føredes og herjedes; og det var Dog altid Hovedhenfigten at 

gjøre faa meget Bytte fom muligt. Det famme lagdes der ogſaa meeft 

Vind paa under Harald Haardraades langvarige Krig med Danmark, faa 

at man vel fan fige, at Vikinge-Vanen endnu ikfe ved Olaf Kyrres Fil- 

trædelfe til Regjeringen var aflagt, og at den Uvjigt til Erhverv, fom 

Vifingevæfenet frembød, endnu ikfe da ganfte var opphørt at tages i Be 

regning af Den mægtige Hauld eller Lendermand, der maaſkee behøvede 

mere end Hvad hans Gaarde funde indbringe for at unvderbolde fine tal- 

rige Huusfarle og øvrige Syende. Men det lna i Sagen$ Natur, at jo 

mere Det egte Chriſtenſind gjennemtrængte Gemytterne, deſto mere maatte 

dette Slags Crhverv betvagtes fom fyndigt og utilladeligt; og fornemme— 

fig maatte Det være Den fromme Olaf magtpaaliggende at faa Det afftaffet. 

Hertil fom ogſaa, at De ydre Forholde langt fra vare Det faa gunjtige 

fom forben.  Frællevæfenet beftod ej fænger i de nord-europgiſke Lande, 

og var endog i Norge felv paa god Vej til ganffe at ophore, faa at fol- 

gefig den betydelige Jndtægtskide, fom Salget af vøvede Menneffer gav 

den beldige Vifing, nu ej fænger var tilſtede. Og bertil fom, at de Lande 

og Kyſter, fom den norffe Viking i tidligere Dage uttvaffet kunde bjem- 

føge, nu felv vare blevne for mægtige og for vel værgede til at det kunde 

være raadeligt for nogen Vifing at angribe dem.  Hvilfen Nordmand 

ftulde f. Er., om han end ftyrede et nok faa berligt udruftet Langſtib, 

paa egen Haand vove at gjøre Landgang i Villjam Erobrerers Beſiddel— 

fer, eller herje i Flandern, Frisland, eller endog i Danmark? Ikke ene 

gang Skotland var nu, efter Det orknoiſte Herredommes Ophor, faa let 

at angribe, fom før, og Det var alene dets veftlige Oer og Fjorde, tillige 

med Irland, hvor Der endnu gaves Anledning for Vifinger til at funne 

udrette noget. Men disfe Unledninger vare Dog fjeldnere, UDdfigterne til Er- 

hverv færre, og Farerne ved Dette Slags Bedrift betydeligt ftørre, end 1 

den egentlige VitingezTid8 Dage. J Auterveg havde Vender, Kurer og 

Eſter taget de forrige nordifte Vikingers Plads, og ffjønt Togene til 

Bjarmeland endnu, fom vi have feet, iffe ganfte vare aflagte, fynes man 

Dog alene deraf, at Kongefønnen Haakons Tog udtrykkeligt omtales fom 

et merfeligt Foretagende, at funne flutte til deres Sjedenbed. Viſt ev 

det, at faavel Kong Olafs egen Stræten, fom Dden af bam faa 

ivrigt underftøttede Chriſtendoms Mand, vg de vdre politifte Forbod Å 

vare Grovervet ved Vikingefærd eller andre lignende Foretagender aldeles | 

ugunftige. De JIndtægter, fom man bidtil derved bavde forfkaffet fig, 

maatte faaledes tifvrjebringes paa andre, fovligere Maader. Og ingen 

GErbvervsgreen var mere beflægtet med Den forrige, og mere overeensfteme 

mende med Folkets Filbøjeliqbed, end Handelsfærder, faavel til fremmede 
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Lande, fom indenlands. Det ligger Derfor i Sagens Natur, at Norges 
Handel under Olafå fredelige Regjering maatte faa et mægtigt Opfving, 

og at Kongens førfte og fornemfte Beftræbelfer maatte gaa ud paa at 

bringe Den i Bejret.  Agerbrug vg andre Mæringsveje ſtode endnu paa et 

alt for favt Trin, til at man fan bave benvendt fynderlig Opmerffombed 

paa Dem, uagtet ogfaa de, fom alle Fredens Syſler, dog altid maa have gjort 

nogen Fremſkridt, om end for Det førfte temmelig fmaa; og det fan alene be 

tragtes fom et overøtdentligt Held og en færegen Tilſtikkelſe, at Der under 

Olafs Negjering indtraf ypperlige Aaringer, fom frembragte VBelftand, ja 

Overflod, medens maaffee endog fun fædvanlige, og ellers upaaklagelige 

Middels-Aar vilde have gjort Savnet af biint Grhverv mere føleligt, og 

fremfaldt Misfornsjelfe i Stedet for den almindelige Jilfredshed, fom nu 

berffede, og fom i hoj Grad maatte bidrage til at gjøre alle hans Foran- 

ftaltninger populære. 

Et isjnefaldende Beviis paa det Opfving, Norges Handel fif under 

Olafs Styrelfe, var Kjøbftædernes betydelige Filvært. Vore Sagaer 
bevidne, at De alle tiltoge betydeligt under ham )). Men i Særdeleshed ev 

ban bleven navnfundig ved Oprettelfen af Kjøbftaden Bergen (Björgvin 

effer Björgyn). Dette Sted havde viftnok allerede, iffe mindre end Oslo, 

1) Det Sted i Olaf Kyrres Gaga, hvor denne Materie overhoved, faa vel fom 

Dyprettelfen af Kjøbftaden Bergen i Særdeleshed omtales, findes i de for- 

ſtjellige Bearbejdelfer faa forffjelligt redigeret, at man neppe engang vilde Funne 

forklare fig Afvigelferne, naar man ej indbyrdes fammenlignede Beretningerne 

og derved overbevifte fig om, at de dog øjenfynligt ere udfprungne af en enefte 

oprindelig Beretning, der alene har undergaaet ftørre eller mindre Forvanſtnin— 

ger. Vi ere dog faa heldige at befidde Beretningen i en, fom det fynes, 

endnu temmelig uforvanffet Filftand, i Mortinffinna. Denne ville vi, da det 

er af Bigtighed at fjende den nøje, hidfætte ordlydende, men da det ev af 

lige faa ftor Bigtighed at paapege de Forvanffninger, den i andre Bearbej- 

delfer har været underkaftet, for at man ej af disfe ffal lade fig forlede til 

falffe Slutninger, tilføje vi ogfaa de tilfvarende Steder i de øvrige Sagaer. 

Mortinftinna fol, 20. a. og b. udtrykker fig faaledes: På settisk så 

kaupstadr i Noregi er einn er vegsamlegastr peirra er åör er getit, at 

fråteknum kaupstad i Nidarosi, ok er så kaupbær kalladr i Björgyn; 

gerdisk Par brått mikit setr aubigra manna: er Pingat mest tilllutning or 

ödrum löndum. (da oprettedes den Kjobſtad i Norge, fom er herligere end 

alle de forhen omtalte, med Undtagelfe af Kjøbftaden Nidaros: det er Kjob— 

ftaden Bergen. Der begyndte ſtrax mange rige Mænd at nedfætte fig, og 

did ſkeer den mefte Vilførfel fra fremmede Lande). Nærmeft Mortinffinna 
fommer fom fædvanligt Fagrffinna (Gap. 218), men allerede her fpores ſterk 

Jorvanffning: på settisk så stadr i Noregi, er einn er vegsamlegastr, ok 

vér köllum Nitarös (eller er fyrr var getit, Nibarös); kaupstadrinn i 

Björgvin gerdisk par brått mikill ok audigra manna setr ok mikil tilflut- 

ning af öbrum löndum; i Pann tima mikludusk allir kaupstadir, en sumir 
A 
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i fang Tid været en vigtig Havn og Handelåplads, ikfe alene formedelft 

fin fordeefagtige Beliggenhbed ved Bunden af en Vaag, der I Ly af høje 
Fjelde frembed en god Havn, befkvttet mod Havets Storme vg Bølger 

ved Den foran liggende Rakke af ſtore Øer, gjennem bvis Dybe Sunde 

dog FIndfejlingen var fet; men ogfaa, og det vel endog i en væfentlig 

Grad, fordi det var Landingsftedet for den vigtige Kongsgaard Aalreks— 

ftad * ), bvor Kongerne fra umindelige Tider faa ofte havde dereg Sadr, 

og bvor Derfor, i det mindite til visfe Fider af Uavet, en Mangde Folt 

og Skibe fra forffjellige Kanter af Landet maa bave været famlede, og 

de mange Skibsnauſt faa vel fom De til Folfenes Modtagelfe nødvendige 
Hufe allerede have baft Udfeendet af en By eller Flikke. Stedets Navn 

settusk at upphafi, (da oprettedes ben Stad i Norge, fom er den aller her- 

ligfte, og fom vi kalde Nidaros; Kjøbftaden i Bergen blev der fnart ſtor og 

Sædet for rige Mænd, og der føede ftor FIilførfel fra fremmede Lande; i den 

Tid tiltogealle Kjøbfteder, men nogle oprettedes fra førft af). Her er, fom 

man feer, det, fom gjelder Bergen, ved ffjødesløs Læsning og FInterpunktion 

henført til Nidaros, og Neften forvirret. GSnorre (Oluf Kyrres Saga Gap. 

9) har Gtedet fornuftigere, men tillige noget mere afvigende: ,Um daga 

Ölafs konungs höfusk mjök kaupstadir i Noregi, en sumir settusk at 

upphafi. Ölafr konungr setti kaupstad i Björgvin, gertisk par brått mikit 

setr audigra manna ok tilsiglingar kaupmanna af ötrum löndum. (I Kong 

Olafs Dage fil Kjøbftæderne i Norae betydelig Opfomft, men nogle oprette- 

des fra førft af. Kong Olaf oprettebe Kjebftaden Bergen, hvor da ftrar 

mange rige Mænd nedfatte fig, og Kjøbmænd fejlede til fra andre Lande.) 

Omtrent ordlydende gjengives Stedet i Hrokffinffinna og Hrnagjarfinkke 

(Magnus og Olafé Saga Gap. 3). Gammenligningen vifer os, at hvad 

der her ytres om Olafs Virkſomhed ved Oprettelfen af nve Kjebftæder, fun 

vedfommer Anlægget af Bergen, og at Flærtallet ,nogle Kjøbftæder” ikke 

maa tages bogftaveligt. Migtignok har det været antaget, at Olaf ogfaa 

anlagde Staden Stavanger, men da dette ingenfteds omtales i GSagaerne, 

og da det tvertimod ſynes, fom om denne Stad ingenfinde formelig har vær 

ret anlagt eller oprettet paa den Maade, fom Nidaros, Sarpsborg, Oslo 

og Bergen bleve til, men nærmeft føylder Biffopsftolens Oprettelfe fin Op— 

fomft (hvorom mere nedenfor) Éan en faadan Formodning neppe være rigtig. 
Bi fee ligeledeg, at hvad Morfinffinnas MRedaktion ytrer om Konfluren til 

Bergen paa den Jid, da Sagaen nedffreveg, er i de øvrige Mearbejvdelfer, | 

dog maaffee ej uden Foje, henfort til Fiden ftrar efter Byens Anlæg. 

1) Bi have ovenfor (I. 1. Side 295—297) feet, hvorledes Ualrefsftad omtales 

fom Kongsgaard allerede i Sagn-Oldet. Naar man berettede, hvorledes den 

hørdalandffe Konge Herthjof, der havde taget Gtarfad til Fange og fat 

ham til Dpdragelfe paa Gaarden UÆ paa Fenring Ufføen), ſiden uforvar 

rende blev overfaldt af ham og Vikar i fin befæftede Borg (I. 1. Side 297) 
mentes herved viftnok Aalreksſtad. Siden finde vi Aalreksſtad byppigt nævnt 
fom en af Harald Haarfagres, Haakon den godes, og Eriksſonnernes fæde 

vanlige Nefidenfer. Det nævnes i Egil Stallagrimsjøns- Hiftorie (fe I. 1. 

Side 705); her var det ogfaa, hvor VBosfe-Benderne overfaldt og bræbte 

Sigurd Sleva, fe ovenfor I. 2. Side 31. 
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betegner, noje overfat, Bjerg-Græsgangen" eller den bebagelige Egn mel— 

fem Bjergene”, men i den Betydning, flige Navnfammenfætninger fædvan- 

figt tages, fyne$ man derved fun at have lagt Begt paa Navnets førfte 

Deel, der antydede den bjergige Egn *). Ut dog de Marker, paa bville 

Byen ligger, virkelig brugtes fom Græsgang, nævnes udtrykkeligt i et 

gammelt Sagn, Der for tre hundrede Aar fiden fjendtes i i Egnen, og fom 

vi her meddele, da Det ej er uden Interesfe. Da Haafon den gode, beder 

Det, havde fit fongelige Sæde ber (d. e. paa Ualvefsjtad), og Fæet git 

og græsfede hvor Byen fenere havde fine Gaarde og Haver, blev det for- 

talt Kongen at man hørte nede i Jorden en Lyd, ligeføm af mange Men- 

neffeftemmer, der famtalede med hinanden: Kongen blev lidt underlig tile 

mode Derved, fom om det ffulde varfle om en Ulykke, men en gammel 

Mand bad ham være ved godt Mod, da Lyden var et Tegn paa, at der 
med Tiden paa dette Sted vilde vejfe fig en fmuk vg driftig Handels- 

ftad *). Bærer nu end Dette Sagn tydelige Merfer af at være vpjtaaet 

efter at Staden blev til, er det Dog vijt ganffe vigtigt, naar Der ber antydes at 

Egnen oprindelig benyttede fom Græsgang for Kongsgaarden, 191 hvis 

dDen ej havde været fongelig Gjendom, kunde Dlaf ikke bave baft Dispo- 

fittonsvet over Den. Og den Omftændighed, at Marferne benyttedes fom 

1) Navnet er fammenjat af bjarg eller berg d. e. Berg, og det allerede i vort 

Oldiprog fjelden og næften fun til GStedsnavne anvendte Ord vin, d. e. 

Græsgang, behageligt Sted, gotiff vinja, fe ovenfor I. 2. Side 816. Det er Bog- 

ftavet ,v* i Ordet ,vin*, der fremvirfer Omlyden af a i bjærg til ö, faa at 

Navnets fædvanlige Form i Oldffrifterne er Björgvin;-dog findes ogfaa, 

ſtiont fjeldnere og ifær i fildigere GStriftlevninger, Bergvin; hvorimod vin, fom 

fædvanligti mange Sammenfætninger, ofte er bleven til -yn, faa at Navnet ogfaa 

lyder Björgyn. Da vi nu have Grempler paa flere Navne, fammenfatte med 

vin, bvor denne Endelfe verler med heimr, f. Er. Skerfvin og Skerfheimr, 

Leirvin og Leirheimr, Leikvin og Leikheimr; ja endog afdeles bortfalder, 

f. Gr. Bamblyn (0. e. Bamblvin) og Bamblar; Poptyn (Poptvin), Poptheimr 

og Poptar, fynes det fom om den i det hele taget ved flig Lejlighed har været 

temmelig betydningsløs, hvilket ogfaa beftyrfes deraf, at vi fra den tidligfte 

Tid, Staden Bergen nævnes paa Latin, finde den benævnt Bergæ, hvilket 

foarer til en Form fom ,Björg*, ,Bjargar*, ,Bergar* og fom berfor i dag- 

lig Tale har været den fædvanlige. En merkelig Omftændighed er det, at 

medens der ogfaa andenfteds i Hørdaland og Hardanger findes Gaarde ved 

Navn ,Björgvin*, udtales disfe dog nu aldrig Bergen", men „Berve“, 

Børve", „Bervin“, 2. a.d. Naar faaledes Udtalen , Bergen", der blandt Almuen 

tildeelå endog udtales ,,Bæren"', er bleven undtagelfesviis færegen for Sta— 

dens Navn, fan dette neppe forklares anderledes end ved fremmed Indvirk— 

ning, deels af den latinffe Form ,Bergæ* 03 ,Bergensis", deels, og vel 
fornemmelig, af de tydffe Hanfeaters , Bergen", der ogfaa for dem tun he— 

tegnede „Bjergene“. 

Se Abſalon Pedersføns Norges Beftrivelfe i Suhms Samlinger. If. 1. 

Side 82. 

28* 

— 
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Græsgang, udelukter iffe Muligbeden af, at det nærmefte Strog ved 

Vaagen fan have været bebygget med flere Hufe, Nauft og Boder. Den 

famme Forfatter, der meddeler biint Sagn, figer ogfaa, at Byen tidligere 

bed Fagervif eller Haflevif; naar han ber fynes at mene, at dette Navn 

en Stund vedligeholdt fig fom en Benævnelfe paa Byen efter at Den var 

anlagt, tager han viftnok Feil, da Navnet Bjørgvin" allerede forefommer 

i det 10de Warbundrede ); men at Bugten eller Vaagen felv bar ført et 

faadant Navn, er iffe i mindfte Maade ufandfonligt. Det er ovenfor 

nævnt 2), bvorledes FJslændingen Hørd Grimfellsføn, fom i Maret 962 

beføgte Norge, folge bans Saga tog fig Herberge i Bergen, der ved 

denne Lejlighed allerede omtales fom en Kjøbftad; men det ev ligeledes 

paa famme Sted paapeget, at Bergen" ber fandfynligviis er nævnt ved 

en Misforftaaelfe i Stedet for Tunsberg eller Kongehelle. Thi om der end 

allerede fandtes Hufe og Herberger paa Stedet, maa det Dog af vore 

Kongefagaer3 udtryffelige Udfagn anſees aldeles vift, at Bergens Filvæ- 

relfe fom virfelig Kjøbftad med alle dertil hørende Indretninger aller førft 

bidrører fra Olaf Kyrre. Man maa altfaa antage, at ban nu af de til 

Kongsqaarden Aalreksſtad borende Grunde bar afgivet Vet allerede med 
Hufe og Nauſt bebyggede Strøg ved Vangen tilligemed bele Den øvrige 

betydelige Strakning, der lag indenfor de faafaldte Takmark eller Bymarks— 

Grændfer, og fom angives faaledes i Bergens Bylov af 1276: ,Gunn- 

hild8aa Cille Sandvifs-Elv) mod Nord indtil Varden paa Fjeldet oppe 

i VBaapnadal (nu Sfræderdalen), dDerpaa mod Syd nordenfor Bredemyren 

Cen Indſenkning bagom Fløjfjeldet) ned i Aalreksſtad-Vandet (nu Svarte 

difet); Derpaa ned til Korsbro (Broen i Fløen) og øver (ftore Lung- 

gaardsvand) i Strømmen (ved Nygaard), vg hele Sydneg og Nordnes 

(d. e. den bele, af Lunggaardsvandene, Puddefjord vg Byfjorden indflut- 
tede Halvø), famt fra Nordnes atter lige over til Gunnbildsaaen" *). Man 

maa ligelede8 antage, at ban, fom Olaf Tryggvesſon ved Unlægget af 

Nidaros, eller St. Olaf ved Unlægget af Sarpsborg, bar ladet afſtikke 

Byggetomter og uddeelt dem; ligeledes maa ban bave ladet opfore Bryg— 

ger, og ftrar paabegyndt Opbvggelfen af en Kirke, nemlig Den nos om- 

talte ,gamle Chriſtkirke“, der en Tidlang ogſaa gjorde Fjenefte fom bi— 

1) Se ovenfor I. 1. Side 783 nederft, jvfr. Lardølafaga Gap. II. 

2) Se ovenfor I. 1. Side 43. 

3) Se Norges gamle Love, II. S. 265. Kjøbebolfen, Gap. 26. Der er ingen 

Grund til at antage at disfe Takmark ej ſtulde være de oprindelige. Om 

Forklaringen af de her nævnte Puntter, ſe Munthes Unm. til Ualls Over- 

fættelfe af Snorre, IL. S. 85, jvf. Norff Jidsfkrift IL. Side 9, 10, og 

„Norſte Samlinger" I, Side 284—286. 
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ftoppelig Kirfe. Til Plads for Denne Kivfe faa vel fom den Katbedral- 

ficte, han qrundlagde, udfan han det Strøg, fom da og lange fidenefter 

faldtes Holmen, nemlig det yderfte Parti mod Nordøft ved Indlobet til 

Vaagen, bvilfet paa den Fivd, fom man maa formode, virkelig var afffaaret 

fra Faftlandet ved en liden naturlig Kanal eller Indfænfning (den faafaldte 

veisan), hvilken Dog temmelig fnart maa være bleven opfyldt og tildeels udtørret. 

Her bar Olaf ogfaa fandfynligviis betegnet Pladfen for Den vordende 

Kongsgaard, uden dog at lade nogen faadan opføre, thi Det er, fom vi 

afferede ovenfor bave paaviift, cdarafteriftiftt for Olafs VBirffombed fom 

Kjøbjtads-Anlægger i Sammenligning med hans Forgængeres, at ban ej, 

ligeſom de, begyndte med at opføre en Kongsgaard med tilhørende Kirke, 

men aller førft tænfte paa Borgernes og Gejjtlighedens Farv. I den 

nye Stad nedfatte fig ſtrar mange vige Folk, og den blev tidlig Norges 

fornemfte og af udenlandſke Skibe meſt beføgte Handelsjtad '. 

Man fjender iffe nøjagtigt Maret, da Bergen blev anlagt eller ind- 

rettet til Kjøbltad. Hvis man funde antage, at Den fore, i Olafs Tid 

ufuldførte Chriſtkirke blev grundlagt famtidigt med By-Anlægget, Da vilde 

deraf opftaa en Formodning for at dette førft fom i Stand mod Slut- 

ningen af Olafs Negjering. Men da man fnarere maa formode, at dette 

Kirfe-Anlægq var et af Olafs fidfte Bygningsforetagender, og Deguden for 

faa vidt af mindre væfentlig Nodvendighed for den nye By, fom det alene 

figtede til at ffaffe det bele veſtlige Norge en Kathevdralfirfe, medens 

Stadens Frang til en Sognekirke allerede var afbjulpen ved Opføreljen af 

den mindre Chriſtkirke, er der intet fom hindrer os fra at antage at Denne, 

faa vel fom Staden, allerede fan have rejſt ſig i den tidligere Deel af 

Olafs Regjeringstid. Hvi3 man Derhos funde anfee det fom vilt, at Bi- 

ſtop Bernhards Flytning til Bergen fandt Sted, faaledeg fom det oven- 

for gjetningsviig er antydet, paa Grund af en Foranjftaltning lig Den, 

fom føede i Gngland ifølge Det londonffe Kirfemøde 1075, og at 

den virkelig gik for fig i dette Aar, vilde vi heri have et endnu nærmere 

Moment til at beftemme iden, naar Byen maa være bleven anlagt; men 

Det er jo ogſaa muligt, at Indffærpelfen af hine gamle Beftemmelfer 

om Biffoppens Nefidens i Stæderne udfom, førend Bergen endnu var 

bleven Kjøbftad, og at Bernbard faaledes har maattet udfætte Opfyldelſen 

af Budet indtil der fandtes en Stad, der funde modtage ham. Følgelig 

fader fig intet andet med Beftemthed beraf udlede, end at Flytningen neppe fan 

have ſkeet før, men fnarere har feet efter 1075. Viſt er Det imidlertid, at Un- 

fægget heller iffe fan have fundet Sted umiddelbart efter Olafs Fronbe- 

) Se de ovenfor (Side 433, 434) af Sagaerne anførte Steder. 
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ftigelfe, tbi Deel$ antyde Sagaerne temmelig umiskjendeligt, at ingen af 

Olafs Bygningsforetagender paabegyndteg førend efter at ban var bleven 

Enekonge (1069); deels ev det iffe rimeligt, at ban funde befatte fig med 

noget faadant, førend Freden var fluttet med Danmark; og deels nævnes, 

fom vi i det følgende ſkulle fee, Bergen endnu iffe, hvor De Byer, i hvilke 

Kongen plejede at vefidere om Vintven, opregne8 i Unledning af det ftore 

Jordegods, fom Kongen neppe før 1070, men fnarere fenere, fljentede fin 

Foſterſon og Yndling Skule Toſtigsſon 1). Man fommer faaledes maaftee 

Gandfynligheden nærmeft ved at benføre Oprettelfen af Kjobſtaden Bergen 

til iden mellem 1070 og 1075. 
Den forøgede Velftand, og den uafbrudte Fred, der tillod Landets 

Indbyggere I bøjere Grad end hidtil at benvende Opmerkſomheden paa 

Livets Behageligheder, maatte fnart aabne deres Øjne for de ftore Manq- 

fer, fom i denne Henfeende endnu herſkede, og lade dem føle Hvor langt man heri 

ſtod tilbage før Udlandet, i Særdeleshed det nu nordmanniferede England, med 

bvilfet Norge underholdt den hyppigſte og vigtigfte Handelsforbindelfe. 

Harald Haardraade havde endnu boldt paa De gamle Sædraner, og Da 

Folket fulgte Kongens og Hoffets Exempel, ſkede der heller ikke, faa fænge 

fan fevede, nogen gjennemgribende Forandring i den gamle, fimple Leve- 

feit, der i Marhundreder havde været den berffende. Olaf, hans Søn, 

gav derimod felv Tonen an i at optage og tilegne fig De Forbedringer, 

fom Folkets Kulturtilftand for øvrigt allerede fordrede, og bvis Fordele 

- den nærmere Forbindelfe med Udlandet gjorde mere indlyfende. Der 

manglede faaledes hverken paa Lyft, Evne eller Unledning til at optage 

flere fremmede Skikke, fom figtede til Pragt i det felftabelige, og Ve- 
fvemmelighed i det daglige Liv. Vore Sagaer tale derfor meget om Den 

Stads i Klævdedragt og den Forandring I de bedre Hufes Indretning, 

fom paa Olafs Tid indførtes. „Da“, beder det,  begyndte man at flæde 

fig overbaands ftadfeligt, og efter udenlandffe Moder; man havde Pragt- 

pofer, rynfede om Benet; nogle fpendte Guldringe om Læggene; man 

brugte ogfaa fide Kjortler, udffaarne for Siderne og tilfnorede med Slnj- 

fer; WGrmer, fem Alen lange og Dog faa trange, at man maatte Drage 

dem paa med et Haandfnøre og vynfe dem op om Urlerne; Halvjtøvler 

eller bøje Sfo, udfyede med Silke, nogle endog Vefatte med Guld" *). 

Man gjenfjender den famme Dragt, fom paa Denne Tid var brugelig I 
Gngfand og Nordmandie, og fom findes fremjtillet paa flere af de Ville 

1) Se herom nedenfor, hvor tillige de forffjellige Ungivelfer herom i Sagaerne 

ville blive drøftede. 

) Dlaf Kyrres Saga Gap. 3, Snorre Gap. 2. Stedet ev for øvrigt temmelig 

duntelt. 
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der, hvormed Bøgerne å bine Dage prydedes '). Olaf, figes Der ogſaa, 

var den førfte, Der lod gjøre Stuer med Ovne vg GSteengulv faavel om 

Bintren fom om Sommeren 2). Hidtil havde man, fom vi vide, nvjet fig 

med det blotte Jordgulv i Hallen, paa bvilfet Ilden brandt langs Gul- 

vet; og hvor Ljore og Glugger famtidigt baade tjente til Oplysning og 

Udgang for Rogen. Det ligger i Sagens Natur, om det end iffe udtryk— 

feligt figes, at faafnart Ilden, i Steder for at brænde i ftore Baal langs 

Gulvene, flyttedes til Ovne eller Kaminer med egne NRøgrang og Varmen 

derfor bedre maatte indelutfes, funde heller iffe Ljorerne eller Tag-Aab— 

ningerne fænger bibeholdes, men Stuerne fit fandfynligviis heelt Planke— 

føft, og Gluggerne, der Hidtil vare andragte langs Brynaafene, maatte 

flyttes længere ned, faa at de bleve til virkelige Vinduer; rimeligviis for 

fynedes de ogfaa, i det mindſte i de fongelige og De vigefte Mends Hue, 

med Glasruder. Ved denne Forandring maatte EStuerae ViNdDE overor— 

Dentligt meget i Hygge og Betvemmelighed; Ven maatte ogſaa nødvendig 

viis medføre en fangt anden Jndretning i Hufene felv, faaledes at deels 

een og famme Bygning nu fom til at indeholde flere Varelſer, i Stedet 

for at forben faa godt fom bver Stue udgjorde et Huus for fig, deels 

NManfeloftene benyttedes til Gulv for Bærelfer i et øvre Stokverk (Loft- 

ftuer) og Rummet under det nedre Gulv anvendes til Kjelvere, fornem- 

melig efter at De for vort Klima mindre ſtikkede Steengulbe begyndte at 

afløfes af de varmere, ſmukkere, billigere og befvemmere Planfegulve: en 

Forbedring, Der tilfagde fig nælten af fig felv, og fom derfor meget 

fnart maa være fommen til Anvendelje. Virkelig bører man ogfan fra 

Denne Tid oftere om Loftfale og Kjeldere.  Uagtet Olafs Saga fun om— 

taler disfe Forandringer ved de Bygninger, Olaf felv opførte, fan der 

Dog ej være nogen Fvivl om, at ogfaa de fornemmere og rigere Mænd i 

Landet fulgte hans Grempel, alt efterfom deres Formuesomitændigheder 

tilfode dem og Forholdene paa hvert enkelt Sted gjorde det muligt. Kun 

hos de mindre bemidlede og i de mere affides Egne paa Landet vedlige- 

holdt de gammeldags Nøgjtuer fig, og mangefteds findes de endog Den 

Dag i Dag, om jujt iffe ganſke i hiin oprindelige Stittelfe 3). 

1) Enkelte flige Billeder findes gjengivne i Pictorial History of England, 

lfte Bind. 

2) Se Olaf Kyrres Saga Cap. 2, Snorre Gap. 2. J Udgaven af Snorre er 
den ftore Fejl indløben, at der faar ,strå göll um vetr sem um sumar* i 

Stedet for ,steingolf o. f. v. 

3) Olaf Kyrres Saga Gap. 2. 3. Snorre Gap. 3. 4. Jofr. ogfaa Keyfer: 
om Nordmændenes Boliger og daglige Syfler, i Norſt Tidsſtrift L 
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De her beftrevne Forandringer medførte ogfaa en fuldfommen For 

andring af De fongelige Hirdftuers Jndretning og Sædernes Fordeling. 
Hidtil fandtes der, fom vi bave feet, to Rader Banke eller Sæder langs— 

med hver af Hallens Langvænge, paa begge Sider af Ildene, og med et 

Højfæve paa Midten af. bver Langpall, det fongelige paa Nordfiden. 

Olaf derimovd fod indrette en Fver-Pall eller Bænt tvers over Hallen i 

Den ene Ende, med det fongelige Hojfade i Midtens denne Pall faldtes 

nu Højpallen (håpallr) bvilfet vifer, at Den maa bave været højere end 

de øvrige Sæder, og at Gulvet derfor i denne Ende af Salen har dan- 

net en Forbøjning. Ved Kongens eget Bord, altfaa paa Forbøjningen 

eller Højpallen, fad Dronningen, naar hun var tilftede, faa vel fom alte 

forftelige Perfoner, det vil fige Jarler eller Biſkopper. Strar foran Fore 

bøjningen fiilledes under Maaltiderne det faafaldte Erapiza eller Skjenke— 

bord; nærmeft Dette, paa Den anden Side, var den ſaakaldte Stallare- 

Stol eller vettere Benk, hvor Stallarerne og de fornemfte Høvdinger 

fad, faatedes at De vendte Unfigtet mod Kongen. J den øvrige Deel 

af Salen var der, fom man maa antage, Banke for de andre Gjefter af 

tavere Nang; om disfe Banke vare ligeløbende med Stallareftolen, vet vil 

fige ftvafte fig tvers over Gulvet, eller dDerimod dannede Mader langs ad Gul- 

vet, nævnes iffe. Ved denne Forandring blev det Kongen meget lettere 

at overfee Det hele Selffab, ligefom ban ogfaa felt bedre funde fres af 

Gjefterne. Ved Indførelfen af et nyt Hofreremonll, tildels efter uden- 

fandft Mønfter, og ved Forogelſen af Hofperfonalet føgte Olaf ogſaa at 

udbrede ftørre Glands over Hofholdningen. I Stedet for at man Hidtil fæde 

vanfigvits benyttede Driffeborn, fom fendtes fra Plads til Plads over 

Ildene, indførtes nu Bordfar eller Bægere; man drak iffe fænger med 

fin Gjenbo, men med Hvem man vilde; enfelte af Hirdmændene fik den 

Forretning, under Maaltiderne at ftaa foran Kongens eget Bord og ber 

gjøre Opvartning; De faldtes Skutelfvende og bavde højere Rang end 
de øvrige Hirdmænd. Undre Hofbetjente fattes til at bolde brændende 

Kjerter foran Kongens Bord, lige faa mange, fom der ved Vette fad fyr- 

ftelige Perfoner; disſe kaldtes Kjertefvende, og vare fædvanligviis unge 

Mennefter af fornemme Familier, fom ved denne Fjenefte, en Art 

af Page- Fjencfte, uddannede fig for Hoflivet vg lærte finere Sæder. 

Fil at befteide al Denne forogede Opvartning udfrævedes faa mange flere 

Folt end bidtil, at Olaf fordoblede Hirdmændenes Untal fra 60, der 

hidtil var det fædvanlige, til 120, Gjefternes fra 30 til 60, og Huuskar— 

lernes figetedes fra 30 til 607). Bonderne, der paa hans aarlige Rej— 

fer om i Landet ſkulde modtage ham og hans Følge, undlode ikke at mng- 

Om de tidligere Hofſtikke fe ovenfor J. 2. S. 639 flag. 



Olafs Hofholdning. 441 

fte fig over dettes Fordobling, og fpurgte bam endog, hvorfor han havde 

flere Folt med fig end Loven egentlig tillod, eller de forrige Konger 

plejede at Dave, naar De rejfte om paa VBejtfler. Kongen fvarede: ,jeg faar 

iffe ftyret mit Rige bedre end min Fader, eller fat mig i førre Reſpekt end 

ban med dobbelt faa mange Folk, fom han havde; men det ev ikke derfor min 

Henfigt at betynge eder eller at falde eder til Uempe”. Og man maa antage, 

at ban virfelig ogfaa har bedt Ovd, eller af fine egne Midler tilvejebragt 

bvad mere der udfordredes til Det fordoblede Hofperfonale, thi i modfat 

Fald vilde der vj have berffet fan megen Jilfredshed med hans Regje— 

ving, eller faa ſtore Lovtaler bave været holdte over hans Liberalitet. 

Den almindelige Folelfe af Velvære og Overflod paa Livets Goder 

gav ogfaa det felftabelige Liv, iſer i Kjobſtaderne, et betydeligt Opfving. 

I Olafs Dage, fortælle Sagaerne, holdtes der I Kjøbftæverne langt hyp— 

pigere Dviffefelffaber og Sammenffudslag end forben !). Allerede tidli— 

gere bavde man, fom Det fynes, i Lighed med hvad der ogſaa andenjteds 

fandt Sted, vprettet et Slag Klubber eller fafte felftabelige Forenin- 

ger, hvis Medlemmer efter Omgang (i hvirfing) fliftedes til, i Deres eget 

Huus at afgive Lofale for De Å Lovene paabudte, egentlig fra Hedendom- 

men nedarvede Sammenffudslag (hvirfingsdrykkjur) og fom derfor faldteg 

Hvirvingsbrødre *). Om visfe Klubbers VBetydenbed fan man danne 
fig en Foreftilling, naar man erfarer at Hvirvingsbrødrene i Midaros ende 

og [ode opføre en egen Kirfe af Steen, Margrete-Kirfen, og at de havde 

1) Saaledes Morkinſtinna fol. 20 b., på höfusk mjök drykkjur ok skytning- 

ar i kaupstöbum miklu meir en fyrr hafti verit. 

?) Ordet hvirfing, beflægtet med hverfa, vende, dreje fig, bruges ofte eensty— 

digt med „Kreds“; f. Er. sitja i hvirfing, fidde i Kreds (om Harald, Fi- 

nar og de øvrige Gjefter, fe Harald Haardraades Saga Gap. 62, jvfr. ovf. 

GS. 250). Hvirfingsdrykkjur der allerede nævnes i Olaf den helliges 

Saga Gap. 102 Snorre Gap. 113 hvor der er Jale om Blotfefterne paa 

Meæren (fe ovenfor I. 2. 608) betyder altfaa fimpelt hen , „Omgangsdrikkelag“. 

Man Éan neppe antage, at den, i hvis Huus Omgangslaget ſtod, ogfaa præ- 

ſterede Bevertningen; Medlemmerne betalte viftnok fredfe deres Kontingent eller 

- fraffede det nødvendige Forraad in natura, ligefom tidligere ved Blotvejt- 

flerne, Deſto lettere maatte Overgangen blive til de egentlige Gilder, da 

Jorffjellen nærmeft kun beftod i at der for disfe var et beftemt offentligt Lo- 

Éale, og at de ftode mere under offentligt Jilfyn. Ut allerede Hvirvings- 

brødrene havde indgaaet Forpligtelfer til gjenfidig Biftand, ligger endog Fun 

i Benævnelfen , Brødre", hvoraf det ſees, at de havde indgaaert Brødrelag 

(fraternitas). Og at Hvirvingslagene eriftevede før Olaf Kyrres Iid, ligger, 

fom det fynes, tydeligt i Sagaens Udtryk: Olaf lod oprette Myklegildet i 

Nidaros, og mange andre i Kjebftæderne, men forhen (altjaa for Olafs Tid) 

fandtes der Hvirvingsdrikkelag““. Og da ligger GSlutningen temmelig nær, 

at de tildels have været fremfaldte til Bærn mod Harald Haardraades Vil— 

faarlighed. 
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en egen foafaldet Hvirvingskloffe, ved Navn Bøarbot. Af Den Maade, paa 

hvilken Sagaerne omtaler Hvirvingsflubberne i Byerne, maa man formo- 

De, at de ifær vare opftagede paa Harald Haardraades Tid, og den Slutning 

ligger da nær — ifær naar man tager Henfyn til en af de væfentligfte Beſtem— 
melſer for Gilderne, Der traadte i deres Sted, — at De vare ftiftede, ej alene 

for filftabelige Glæders Skyld, men ogfaa for at Medlemmerne indbyrdes 

funde ftaa binanden bi mod de Undertryfkelfer og Fornærmelfer, fom den 

enfelte Mand ej fjelden maatte lide under Harald Haardraades myndige og 

temmetig vilfaarlige Regjering. De vare paa den Manve tillige politiffe As— 

foriationer, og Kloffen Bøarbot har i Nidaros neppe alene vinget for at 

kalde Brødrene til Det feftlige Lag, men ogſaa, om end iffe fan vfte, 

til Sammenfomft med VBaaben i Haand for at ſtaa en Broder bi, der 

truedeg af et Ikke-Medlem, eller for at tage Hevn over en Broders Drab. 

For, fom det fyneg, at betage Visfe Foreninger fan meget fom muligt af 

den politiffe Farligbed, De nødvendigvis maatte medføre, faa fænge De 

endnu paa en vis Maade vare at anfee fom private, eller Sammenkomſterne 

i det mindfte holdtes i private Hufe og uden Kontrol, fit Olaf dem, det ſiges 

ikke hvorledes, efter Udlandets Exempel 1) forandrede til de faafaldte Gilder, 

hvis Sammenfomfter iffe fænger bodtes i private Hufe, men Verimod, 

under Gejſtlighedens Quvertilfvn, i egne, Dertil indrettede Hufe, der kald— 

tes Gildeftaaler *). For øvrigt vedtoges, eller rettere bibeboldteg, og— 

faa i Gilderne fom en Hovedbeftemmelfe den Forpligtelfe for Medlem— 

merne, (Gilderne eller Gildebrodrene) at de ſkulde ftaa hinanden indbyr- 

des bi, og Foreningerne vedbleve Derfor altid at have en vis politift Be 

1) Gilderne fynes at have været tidligere oprettede i Norge end i Danmark, 

hvor de ej friftedes, førend ved 1100 (fe Suhms Hift. af Danmart V. 77). 

Men andenftedse, f. Er. i England erifterede de længe før, faaledes har man en 

anglift Gildeffraa, øjenfynligt ældre end Knut den mægtiges Tid, fe Hickes Diss. 

epist. 21. Deres Navn „Gilde“, Gilda, er Fommet af det oldgermaniffe 

gildan, olbnorff gjalda, betale; og figter til Medlemmernes fælles Ydelfer eller 

Kontingent. En Gildebroder Ealdes hos os enten gildbrödir, eller flet og 

ret gildi, bog dette fidfte mere i Forhold til fine Kammerater. Ordet Gildis- 

skåli er fammenfat af gildi og skali, Stuebygning; man fagde og „Gilde— 

hall“ hvoraf det befjendte „Guildhall“ i London. 

2, Snorre, Olaf Kyrres Gaga Gap. 2, har ogfaa, i det mindfte i den 

trykte Udgave, ber et Tilleg om at der ej maatte drikkes uden i be 

faataldte verndarstofur og laufshus. Dette fidfte Od er aadenbart 

kommet ind, fom faa meget, ifær i Zdie Bind af den ftore Udgave, gjennem 

Peringffjøld, der igjen har optaget flere af de Forklaringer, Peder Claus— 

fon i fin Overfættelfe har tilføjet: laufshus er faaledes itfe andet end en 

gi 

uheldig Filbage-Overfættelfe af „Lauffshuus“ d.e. Laugshuus. Den foenfte 
Overfættelfje har beraf igjen gjort „Lofſalar“() Paa famme Maade fynes 

verndarstofur at være „Vertſtuer“, og bet hele Jillæg at være fenere indfkudt. 

* 
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tydning. Men dette mobdvirfedes igjen nogenledes Derved at Der i cen vag 

famme By" oprettedes flere Gilder, og at faavel Kongerne felv, fom Deres 

fornemfte Mænd ode fig optage til Medlemmer i de meeft anfeede. Vi 

erfave heller iffe, at noget Gilde i Norge, endog paa den Tid, da Fron- 

og Partiftridigbederne rafede paa Det beftigfte, tog en faa virffom og be- 

tænfelig Deel i De politiffe Begivenbeder, fom St. Knuts-Gidet i den 

Danffe Stad Slesvig endnu fun i den anden Generation efter Olaf Kyr- 

reg og Knut Svensføns Iid, da nemlig Medlemmerne, i hvis Fal ogfaa 

Hertug Knut Lavard havde ladet fig indførive, bevnede hans Drab ved at 

tage Kongen felv, der havde tilladt det, Nikolaus Svensføn, af Dage 

(1134). Og hvad Misligheder Der funde hefte ved Det politiffe Præg, 

Gilderne antoge, opvejedes viftnokf igjen ved de Fordele, de for Nes- 

ten medførte. Thi ej alene bidroge de til at forhindre Slagsmaal, 

Voldſomhed og Blodsudgydelſe — det var endog forbudet Gidebrødrene 

ved Dere$ Sammenfomfter at medbringe Vaaben — men ved at filles 

under Gejftligbedens Opſigt, vg ved De religiøfe Ceremonier, under hvilte 

Sammenkomſterne holdtes, bidroge De til at vokke den veligiøfe Sands, 

medens Nærværeljen af Kvinder, hvilke ogfaa optoges fom Medlemmer, befor- 

drede en mere fleben Omgangstone. Hertil fom, at de i hine Fider, hvor 
det fommunale Bæfen endnu var i fin Barndom, faa at fige traadte i 

Gtedet, og man fan vel endog fige banede Bejen for alle ve forffjellige 

Slags Foreninger til gjenfidig Underftøttelfe, fom i vore Dage pleje at 

ftiftes, f. Gr Brandforfitrings= og Livsforfitrings - Seljtater, Liigtasfer, 
Penfionsfonds, og andre lignende FJndretninger I). 

1) Den bedfte Foreftilling herom, faa vel fom overhoved om hvorledes Gilderne 

vare indrettede, faar man ved at gjennemlæfe Statuterne for et eller fleve af 

de gamle Gilder. Uagtet der i Norge fandtes fua mange, er der dog af 

disfe ikkun tvende, hvis Statuter endnu kjendes, og disfe ere dertil Gilder 
paa Landet (Marie og St. Olafs Gilde i Hardanger og St. Olafs Gilde paa 

Onarheim i Søndhordeland). Disfe Statuter ere trykte, det førfte i Thorkelins Di- 

plomatarium II. 6.258, det fidfte i Schnabels Beftrivelfe over Hardanger, Tillæq, 

famt Suhms Hift. af Danmart XIV. 588. Uf Beftemmelferne i det førfte, der 

ev det ældfte, Funne her merkes følgende: Gildet fEulde holdes hvert Aar om 

Sommeren til Ghriftt, JomfruMariæ og St. Olafs Jak, til Helfe, til Uar og 

Fred og alffens Miskun faavel i dette fom i det Fommende Liv. (Ordene 

ftemme næften med dem, der anvendes i den gamle Gulathings Ghriftenret 

Gap. 7 om Ølgerden, hvilket betegner i det mindfte dette Gilde fom det 

„Jonsmesſe-Ol“ der omtales i Froftathingslagen, f. 0. I. 2.G. 638, og her: 

ved ledes man til, fom ovenfor antydet, at betragte Gilberne fem den fidfte Fafe 

af de i Hedenbommen brugelige Blotvejtfler). Hvert mandligt og Fvindeligt 

Medlem føulde præftere en vis Kvantitet godt Malt, en Øres VBegt Vor og 

et Trug, hvori to Steer; alt under en vis Mulkt. Børn ældre end tre Uar 

maatte ej medtages, uden mod et færffilt Tilſtud; for et Barn ældre end 

12 Uar ſtulde der betales fuld Kontingent, men Gilde-Eden maatte han ej 
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Om Olaf Kyrre fortælles der udtrykkeligt, at ban foruden mange 

andre Gilder i Kjøbftæverne ftiftede det fanfaldte Myklegilde i Nidaros, 

bvilfet fandfvnligviis er det famme fom Vet, Der ſenere benævrnes Krøfs- 

aflægge, førend han var 15 Uar gammel, Alle Medlemmer føulde indfinde 

fig undtagen i Nødstilfælde; dog gjaldt Forpligtelfen ej Kvinderne. Widſte 

Son arvede fin Faders Medlemsret, eller fom det hed „tog Huus efter fin 

Fader“; ligeledes aldſte Datter efter fin Moder. . Den, der ellers vilde op- 

tages fil Medlem, ſtulde lade fig foreflaa ved Spifebordet eller i Gildeftevnes 

Medlemmernes eenftemmige Samtykke udfordredes. Den Indtradende ſtulde 

betale „Huusverd“ (FIntrædelfespenge) hvorved han blev Medejer i Byg- 

ningen. Derpaa føulde han gaa til Haandflag og fværge fig i Brødrelaget. 

Ingen maatte yppe Tratte i Gildet, ikke engang byde Veddemaal, og over 

hoved pasfe fig vel for fine Ord, thi ,det er godt om Morgenen at mindes 

hvad man om Kvelden vader”. Ethvert Medlem var berettiget til at 

fordre Medlemmerne fammentaldte til Gildeftevne. Intet Medlem maatte 

medbringe Vaaben. Ingen ſtulde negte Brugen af fine medbragte Huusge: 

raad, alt under Mulft af en Ertog. Spildte nogen faa meget Drikke at 

3 han ej kunde frjule det med Haanden, feulde han bede 3 Penninger, lige faa 

hvis hans Høy eller Hund Fom ind, efter at Bordene vare fremmes faa og 

hvis man itte rejfte fig, eller iffe var inde, naar Præften velfignede Chriſti 

og Marias Staal. De famme Beder fiulde den betale, der ej gik til Ot— 

tefang eller Højmesfe i KirÉen med de øvrige Brødre og Gjefter. Disfe ere 

de Beftemmelfer, der figtede til Ordenen i Gildehufet. Til den gjenfidige 

Biftand, fom Brødrene ſtulde yde hinanden, figter følgende: alle Brødrene 

fÉulde indeftaa for den enkelte Broders WVaaningshuus og Fjes; hvis det 

brandt op, fÉulde de indfinde fig paa Stedet og bygge det op igjen lige faa 

godt fom før: enhver fiulde fEaffe faadant Styfte Tømmer, fom den Brand: 

tidte fordrede, og dertil et Bundt Næver, alt under Mulkt af Y Maaneds- 

mad. Hvis en Mands Kornlade brandt op før Juul, ffulde hver Broder 

give ham en Mæle Korn; frede det efter Juul, da Fun halv faa meget. 

Brandt Hans Hølade, ſkulde de fordele hans Kvæg imellem fig og opføde 

det indtil næfte Sommer; miftede han tre Styfter Kvag eller derover ved 

Sygdom eller Fjeldføred, fEulde hver Broder give ham en Male Korn. Var 

en Gildebroder Kjøbmand, og miftede fit Gods eller Barer til en Vardi af 

8 Mart eller derover, ved Skibbrud, ſtulde hver Broder i Crftatning give 

ham en Malte Korn; dog ikke hvis Jabet føde i et Land hvormed man 

havde Ufred; heller ikfe hvis det indtraf mere end et Uar efter at Vedkommen— 

de havde forladt Landet. Blev en Gildebroder fangen i et fremmed Land, fEulde 

Brødrene udløfe ham. VBlev en Gilbebroder drædt af et Ikke-Medlem, fEulde 

Brødrene følge Eftermaalémanden og yde ham al den Hjelp de Eunde, 

Dræbte berimobd den ene Gilbebroder den anden, føulde han betragtes fom 

Niding eller Forræder mod alle Brødrene, og aldrig underftaa fig at Fom- 

me der oftere Enhver Gilbebroder Funde opkræve faa mange Brødre han 

vilde til at følge fig Hvor fom helft inden Fylket; han var alene forpligtet til 

at føaffe dem bet nødvendige til Mejfen, men ingen, der opfordredes, Eunde 

undflaa fig: Henfigten med et faadant Folge Fan alene have været den at 

ubføre et eller andet Foretagende, hvortil man behøvede at være mandſterk. 

Naar et Medlem døde, ſtulde alle Brødrene, efter Budfrab fra Arvingen, 

indfinde fig for at følge Liget; derhos ſtulde alle Gildebrødre lave fynge 
? 
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gilde (hellig Korſes Gilde), ſtjont det ogfaa ſiges, at Det Var indviet til 

St. Olaf. J dette Myflegilde fad ban, fom der ſiges, da ban yirede 

hine evig mindeværdige Ord om den Glæde, ban følte ved at fre fine Un- 

Derfaatter tilfreds og fornojede omfring fig. Hvert Gilde var færftilt 

indviet til en eller anden Helgen, der faaledes betragtedes fom dets 

Skytspatvron, og for faa vidt det ej havde fin egen Kirke, ftod det i For- 

bindeffe med en eller anden nær liggende Kirke eller Stiftelfe, hvis Bejtv- 

tere Da tillige vare Gildets gejjtlige Filfynsmænd. Hvert Gilde havde 

fit færegne Skraa eller vedtagne Klublove. Det ligger for obrigt i Sagens 

Natur, at disfe Sfraaer maa have været indbyrdes overeensſtemmende i 

De flefte Hovedpunkter, navnlig i Alt hvad Der figtede til den narlige Kon- 
tingent, Den felffabelige Orden og Wrbarbed, og Medlemmernes Forplig- 

telfe til at ffaa hinanden 01 *). Ogſaa paa Landet, i De mere befolfede 

Diſtrikter, ftiftedes Gilder, der fun heri fynes at have været forffjellige 

fra By-Gilderne, at deres Sammenfomfter vare fjeldnere, men derfor 

ogfaa Defto langvarigere 3). I de Stæder hvor der opvettedes forffjellige 

Gilder, faldt det af fig felv, at Mænd med fælles Jnteresfer og af een 

Livsſtilling ogfan helft fluttede fig fammen i eet Gilve; Derved ffede Over- 

gangen til Haandverfernes Lag, idet Borgere, Der drebe et vg famme 

Haandverf, ftiftede et Gilde til fælles Underftøttelfe og felffabelige Sam- 

menfomfter, eller og maaffee fom faaledes til at udgjøre Fleerheden i et 

allerede heftanende Gilde, at de fuldfommen raadede for, hvo Der for 

(altfaa bekoſte) Sjælemesfer for ven afdøde. Misforftaaeljer mellem Brødre 

indbyrdes føulde forliges af de øvrige o. f. v. Udtog ar enkelte danffe Gil 

deftatuter meddeles i Suhms Hift. af Danmark V. S. 77—88. 

1) Olaf Kyrres Saga Gap. 3. Snorre Gap. 2. Myklegildet fynes at maatte 

have været det famme fom Krofsgildet, fordi dette deels var det ftørfte Gilde, 

fiden dets Gildeffaale ifølge Nidaros Bylov brugtes til Bythingslofale, deels 

var det fornemfte, fiden Hertug Skule fynes at have været Medlem, (Haa: 

fon Haafonsføns Gaga Gap. 232.) Man ſtjelnede mellem de faataldte 

fore og fmaa Gilder (Suhm V. 79); til de førfte hørte de talrigfte og de 

hvori de fornemfte Folt vare optagne. Myklegildet har altfaa været indviet 

til St. Olaf og det hellige Kors, og vimeligviis ſtaget i Forbindelfe med 

Korskirken. 

?) Dette fees f. Er. ved at fammenligne de ovenfor i Uddrag meddeelte Gilde: 

ftatuter med de danffe, Suhm I. c. anfører. 

Uf hiin Gildeffraa for Hardanger fees at Sammenkomſten her kun føede ren Gang 
om Uaret. I Gildeffraaen for Onarheim tales der udtryffeligt om , førfte” og , fe 

neſte““ Dag 1 Gildet. St. Knuts-Gildet i Malmø holdt fire almindelige Samlin- 

ger (synodi) om Aaret; men Benævnelfen ,, Kalands- Brødre" paa Gildebrødre, 

efter Kalendæ, eller ben førfte Dag i hver Maaned, vifer at maaffee de flefte Gil 

der have haft maanedlige SammenÉomfter. Sandfynligviis Éunde dog Medlem- 

merne ogfaa hver Uften gaa derhen, fom UT Klub, udenfor de ſtore Gildesbage. 
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(Sftertiden ffulde optages, og Derfor ej optoge andre end Mænd af famme 

Profesfion 1). 

37. Anfeede Mand og Åtter paa Olafs Iid. 

Olaf Kyrres fredelige Regjering funde iffe andet end være fattig 

paa Begivenbeder af det Slags, fom GSaga-Fortællerne med Forkjærlig- 

Hed plejede at merke figog opbevare i Erindringen for fommende Slægter. 
Der sførtes ingen Krige, og bjemme i Landet berffede der, fom det fynes, 

en. faa fuldſtendig Orden og Rolighed, at der ej engang forefaldt faadanne Fej— 

der eller Fviftigbeder mellem Stormændene, fom i Mangel af andre, vigtigere 

og mere interesfante politiffe Fildragelfer funde anvendes fom Stof til 

denne Konges Saqa. Hans fyvogtyveaarige Regjeringstid indtager Der- 

for ogſaa i vore Kongefagaer et mange Gange mindre Rum, end de fem 

Aar, i bvilfe Olaf Srygvesføn berffede: Den ev affærdiget paa et Par 

Bfade. Men bvad der paa Disfe fan Blade fortælls om Olaf, og fom 

vi ovenfor have meddeckt, er ban Dog til førre og fandere Roos, md 

om man bavde funnet fylde hele Bøger med Fortællinger om bans Krigs- 
bedrifter. - Beklage maa man imidlertid, at der fortælles faa tidet om 

De mægtige gejftlige og verdslige Mænd, der levede paa Olafs Tid, vg 

viftnot vare ham behjelpelige i alle bans Foretagender. Den enefte, om 

pvilfen der tales noget udførligere, er Toſtig Godwinesſons Søn, Skule. 
Bi have allerede ovenfor *) omtalt, at Olaf tog ham og dans Broder (?) 

Ketil Krok med fig fra England, og vifte Dem ftor Ynvdeft, ifær Skule, 

fom fik Filnavnet Kongsfoftre, et Beviis paa at Olaf bar beholdt ham 

1) Om Gilderne i Norge vides ellers faare lidet; det mefte findes anført i Ran: 

ges norffe Klofterbiftorie S. 314, 409, 585, 5S7, 619, 620. Det førfte 

Skridt til denne Overgang fra Gilder til virkelige Haandverkslag beftod i 

Oyprettelfen af færegne Gilder for de egentlige, mere anfeede Borgere for fig, 

og Haandverkerne, fær GSfomagerne, for fig.  Saaledes i Oslo, St. Anna 

Gilde for Borgerne, og Stomagernes Gilde, fe Lange I. c. S. 620. Det 

talrigfte Gilde i Bergen, der før Hanfeaternes Vældesperiode omfattede alle 

de egentlige Borgere, fynes at have været Mariæ-Gildet, i hvis Gildeffaale 

Bytbhinget holdtes. Et andet anfeet Gilde i Bergen var St. Eadmundé 

Gilde, der havde fin Gildeffaale ovenpaa Upoftelkirfen, og fom derfor neppe 

var ftiftet, førend efter at denne Kirke var bygget; da Upoftelfirfen var 

ben fornemfte Eongelige Kirfe i Landet, og den egentlige Hofkirke i Bergen, 

har den Mening meget for fig at Gadmunds-Gildet ifær var for Hirden og 

de fornemfte Mænd (Lange, 1. c. S. 409). Af Gilber paa Landet kunne, 

foruben de oven anførte, ogfaa nævnes Mitaelsgildet paa Voſs; Gildet paa 

Herø i Søndmøre, og et Gilde paa Helgeland, Hvorom Navnet „Gildeſtaal“ 

paa en Preftegaard og Sognekirke endnu minder. 

2) Se ovenfor S. 339. , 
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bos fig og faa at fige opdraget ham indtil bans Myndigheds Uder. Vi 

have ligeledes nævnt *), bvorledes Skule, fandfynligviis i Maret 1069, 

fendtes til England for at hente Harald Haardraaves Lig, bvilfet han 

ogfaa bragte med tilbage. Skule, fortælles Der, var en forfiandig og 

fraftig Mand, dertil fmuk af Udvort:$ og veltalende. Olaf fatte ham 

Derfor i Sypidfen for fin Hud, og brugte ham til at tale paa fine Vegne 

til Thinge eller ved offentlige Møder, da Kongen felv iffe talte fax godt 

før fig: med andre Ord, han maa have udnævnt bam til Stallare, da 

det netop var Stallarens Hverv at tale offentligt paa Kongens Vegne, 
figefom de ogfaa vegnedes blandt de fanfaldte Hirdftjorer (Forftandere for 

Hirden). Skule raadede og, fom Sagaen udtryffer fig, alle Landraad 

med Kongen, det vil fige, han var hans fornemfte Raadgiver i Regjerings- 

anliggender, thi Olaf, fæages der til, havde ikke fuldt fan dyb Forftand 

fom bans Fader, og lyttede Derfor i mangt og meget til fin Fofterfon 

Skules Naad?). Man bar faaledes al Grund til at formove, at mange 

eller De flefte af Olaf Negjeringsforanftaltninger egentlig ſkyldes Skule, 

der fandfynligviis iſer bavde engelffe eller flamffe Forbilleder for Øje. 

Da Olafs Jndretninger bleve modtagne med en fan almindelig Filfrevs- 

bed, og det neppe var nogen Henimelighbed, at Skule bavde ſtor Deel i 

Dem, maa man antage at han var lige faa populær blandt Folfet, fom han 

tar yndet af Kongen. Denne fnyttede ban endnu nærmere til fig ved at 

give ham fit Svffendebarn Gudrun, en Datter af en vis Nevſtein vg 

Harald Haardraades Herlfyfter Ingerid Sigurdsdatter, til Cate. Kongen 

tilbod ham derhos et heelt Fylke, fom han felv funde vælge, med alle 

fongelige Indtægter og Landføylder; men Skule, fom frygtede for at en 

faa ftor Gave maaſkee funde blive tilbagefaldt af en fenere Konge, der ej 

var ham faa qunftig fom Olaf, bad Kongen i Betragtning af at han 
fom ofteft var hos ham ved bans Hird, heller at give barn nogle Lande . 

ejendomme i Nærbeden af de Kjøbftæder, bvor han plejede at til- 

bringe Julen og tage Jule-Brjtfler. Denne Bøn opfyldte Kongen, vg 

ffjødede ham nogle af de bedfte Gaarde i Omegnen af Kongebelle, Oslo 

og Nidaros 3), hvilte Gaarde fiden gik i Urv til hans Efterkom— 

1) Se ovenfor S. 396. 

2) Morfinffinna fol. 20. a. jvfr. Fagrffinna Gap. 214, Harald Haardraades 
Saga Gap. 125, Snorre Gap. 103. 

3) Saaledes Morfinffinna, I. c hvis ert ev den ældfte og meeft uforvanffede, 

hvorfor jeg og alene har fulgt den, da de øvrige Sagabearbejdelfer her af: 

vige faaledes, at det er umuligt at forlige dem med hinanden indbyrdes, 

medens det dog er ojenſynligt, at alle de afvigende Udſagn kun hidrore fra 

een oprindelig, men ſiden mere eller mindre forvanſtet, Beretning. Da 

imidlertid dette Sted, fom allerede ovenfor paapeget, ev af Vigtighed til Be- 

ftemmelfen af Tiden, naar Bergen blev Kjøbftad, vil jeg her. ogfaa anføre 
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mere. *) Den fornemfte af disfe Gaarde og Det egentlige Familiefæde fynes 

Rein i Nisfens Stibrede paa Nordmøre, fun et Par Mile nordveftenfør Ni- 

Darog, at have været, thi efter Den benævnes hans Defcendenter faa fænge 

fom den forblev i YEtten *). Denne oprindelige anglifte eller anglo-danſte 

) 

de øvrige Bearbejdelfers Ord til Sammenligning. Fagrſtinna, der ellers 

flutter fig faaledes til Morkinffinna, at den paa de flefte Steder Fan anſees 

fom et Uddrag af den, er her noget mere afvigende. Dens Ord Iyde faaler 

des: , Kongen bad ham nævne de Jorder, han vilde have, og nævnte han 

da nogle vfter i Viken (altfaa ved Kongehelle og Oslo, maaffee og ved 

Junsberg og Borg), nogle i Hørdaland (altfaa ved Bergen), og nogle i 

Throndhjem (altfaa ved Nidaros) faa at han i hver Kjødftad, hvor Kongen 

opholdt fig, havde faa godt fom bet bedfte Jorbegods og tilftrættelig Land- 

føyd til alffens Betoftning m.m. i Kjøbftæderne". Hrokkinſtinna (Harald 

$Haardraades Saga Gay. 125) figer: ,, Kongen . . . fljødede han Jordegodé 

øfter ved Landsenden, ved Konghelle, ved Oslo, ved Tunsberg, ved Bergen, 

og nord ved Nidaros". Og endelig figer Snorre, Harald Haardraades 

Saga Cap. 103: Kongen . .. ffjødede ham Jorder vfter ved Kongehelle, 

ved Oslo, ved Tunsberg, ved Borg, ved Bergen, og nord ved Nidaros", 
Her feer man øjenfynligt, hvorledes de angivne Staders Untal vorer efter: 

fom Bearbejdelferne blive yngre, og netop derfor er denne Jilvært mistænker 

tig. Det var en let Sag for en fenere Ufftriver at udfylde Byernes Jal 

efter de paa hans Tid erifterende, men derimod var det ikke faa let at paa 

vife, hvilke de Kjøbftæver vare, i hvilte Olaf plejede at tage Jule - Reftdens, 

thi man maa vel merke, at alle Bearbejdelfer, hvor afvigende fra hinanden 

indbyrdes de end for Reften Funne være, dog ſtemme beri, at Skule beder om 

Jordegods i Nærheden af „de Kjøbftæder, hvor Kongen plejede at ref: 
dere om Vintren eller ved Juletid“, hvilket aabenbart vifer, at han ej plej: 

ede at tilbringe Julen i alle Kjøbftæder. Mortinffinnas Beretning, der af 

Vikens Kjøbftæder udelader Tunsberg og Borg, bliver juft derfor faa meget 

mere fandfynlig. Men da man derimod maa formode, at Olaf, efter at 

have anlagt Bergen, opholdt fig hyppigt ber for at ordne og drive paa 

Bygnings- Urbejderne, vidner Mortinffinnos Uvdeladelfe af Bergen om at 

i det mindfte dens Nedføriver ej regnede Bergen blandt Kjebftædernes Tal 

paa den her angivne Tid.  Fagrffinna derimod maa have Bergen for Dje, 

fiden den nævner Hørdaland, men vi have allerede oftere haft Erempler paa 

at dens Jert ev mindre paalidelig end Morfinffinnas. Hrokkinſtinas ert 

og den, der forefindes i Udgaven af Snorre, fynes oprindelig at have været 

ovrdlydende med hinanden, den enefte Forffjel er at hin nævner , Bergen" 

alene, hvor denne har , Borg og Bergen", hvilket letteft lader fig forklare 

enten ſaaledes at Ligheden mellem begge Navne har forført en ukyndig Af— 

ftriver til at overfpringe bet ene, eller at deres fælles Kilde Eun har haft 

eet Navn, hvoraf der fenere er gjort to. Var nu dette ene Navn , Borg", 

da vilde man ogfaa her have en VBeftyrkelfe paa at Bergen ej var til, ba 

Skule fit fit Jordegods. Bedſt vilde det Hele Funne opklaves, hvis vi nøje 

agtigt vidſte, hvilte Arve: Befiddelfer der tilhørte Skules Efterfommerez men 

derom favne vi nu al tilſtrakkelig Oplysning. | 

Blandt de Gjendbomme, Stule fit, var ogfaa, fom det nes, den gamle Kongs 

gaard ved Klemenskirken, ber nu Faldtes Stulegaarden (fenedf.), viftnok efter ham. 

2) Hertug Skule, Wtling af Stule Konqsfoftre i 4de Led, oprettede, fom ber 

Fjendt, ber et anſeet Nonneklofter. 
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At blev dog førar fuldfommen nationaliferet i Norge, og hørte lige fra 

dens førfte Optræden i Riget indtil dens Forfvinden blandt Landets aller 

vpperfte og mægtige Slægter, iffe engang Avnunge- UStten undtagen, med 
bvilfen den og, ligefom de andre fornemme Clægter, efterhaanden fom 

i den nøjefte Forbindelfe ved indbyrdes Giftermaal. Fra Stule Toſtigs— 

føn og Gudrun Nevjteinsdatter nedftammede i tredie Led Lendermanden 

Baard Gutbormsføn paa Mein, hvis ældfte Søn Inge endog befteg Nor- 

ges Kongetrone, og hvis anden Søn, der bar Stamfaderens Navn, Stule, 

opnaaede Hertugs-Værdigheden og var Kong Haafon Haafonsføns Svi- 
gerfader og farligfte Medbejler. 

Skules Broder (7) Ketil Krok blev udnævnt til Lendermand paa Haa- 

fogaland, Hvor Kongen føaffede bam et godt Giftermaal; mange anfeede 

Mænd ſkulde have nedftammet fra ham, dog nætvnes vdet iffe udtrytkeligt, 
bvilfe de vare). De meeft anfede Medlemmer af Arnunge- eller 

Arnmødlinge-Etten vare nu, efter at Cyftein Orre var falden ved 

*) Det bør her dog itte lades ubemerket, at det altid bliver noget tvivlfomt, 

Hvorvidt Ketil Krok virkelig var Skules Broder, eller om ikke ogfaa her en 

fenere Ufffriverforvanføning ev med i Spillet. erten i Udgaven af Snorre, 

I. c. udtaler fig her omſtendeligſt: „Da fom veftfra med Olaf Stule Søn 

af Toſtig Jarl, der fiden faldtes Kongsfoftre, og Ketil Krok, hans Broder; 

begge vare gjæve og hHøjbyrdige Mænd fra England, og begge faare forftan- 

dige, disſe Brødre vare Olaf meget Fjære; Ketil Krok drog nord til Haalo— 

galand, bvor Kongen føaffede ham et godt Giftermaal, og nedftamme mange 

Storfolt fra ham"". Hermed ftemmer faa qodt fom ordlydende Hrokfinffinna 

i Harald Haardraades Gaga Gap. 123, dog udelades Stykket ,,begge . .. 

England“; og i Stedet for „de vare Brødre" (peir våru brædr) ftaaer der 

ude vare begge"! (peir våru båbir), aabenbart rigtigere, og et Tegn paa at 

Texten i Udgaven af Snorre her er den mindft paalidelige. Fagrffinna, Gap. 

209 og 214, omtaler, merfeligt nof, alene GStule, og nævner itfe et Ord 

om Ketil Krof. Og endelig udtrytfer Morkinffinna, den ældfte af alle Be- 

arbejdelfer, fig faaledes: ,Da fom til Norge med Kong Olaf Skule, Søn 

af Jarlen Joftig Godwinesføn, og Ketil Krok nordfra Haalvgaland (nordan 

af Hålogalandi); Song Olaf føaffede ham der et godt Gifte og gav ham 

fendermands-Met der nordpaa, og nedftammer fra ham meget Storfolk“. 

Heller ikke her figes der, at Ketil var Skules Broder, derimod omtales han 

fom en indfød Haalogalænding, der, maaffee forjagen under Harald Haard- 

raade, fluttede fig til Olaf i England, og fulgte med ham tilbage til Norge, 

og udnævntes af ham til Cendermand i fit Hjem. Beſynderligt vilde det 

og have været om Ketils Efterfommere, hvis han virkelig var Skules Bro- 

der, ej fEulde have fpillet en vigtig politiff Rolle i de paafølgende Borger- 

rige, eller i det mindfte oftere have været omtalte; men de nævnesg, i bet 

mindfte fom faadanne, ej med et Ord. — Sandfynligheden er derfor visfelig 

ftert for at de fenere Sagabearbejdelfer fun ved Misforftaaelfe af den op- 

rindelige Jert have gjort Ketil til Stules Broder. Sagen er imidlertid 

for lidet vigtig til at jeg har villet optage denne Formodning i Verten, 

JI. it 29 Mund. Det norffe Folls Hiftørie. 
Må 



” 

450 Olaf Haraldsføn (Kvrre). 

Stanford, uden, fom Det fvnes, at efterlade fig Børn, Dennes Broderføn 

Skofte i Giffe med Sønner. Da Stofte allerede ſtrax efter Olafé Død 

omtales fom en ældre Mand, der havde vorne Sønner, vg i læne 

gere Tid bavde været bofat paa Familiefædet Gifte *), maa man antage 

at hans Fader Ugmund maaffee var død før Eyſtein Orres Fald, og at Skofte 

umiddelbart derefter har tiltraadt Gaarden. Agmunds Syſter Thora var 
Kong Olaf Moder, og Skofte ſaaledes hans Syſkendebarn, et Frand— 

ftab, der nødvendigviis maatte bidrage til at gjøre den allerede mægtige 

W6t endnu mere mægtig og anfeet. Skoftes Datter Thora egtede fiden 
Aasulf paa Rein, Stule Kongsfoftres Søn og Gfterfølger. En anden 

mægtig Arnmodling, fom dog ej borte til Gifte- Grenen, var den allerede. 

forhen omtalte Jon, Søn af Arne Arnesſon, der ved fit Giftermaal med 

Thore Hunds Sønnedatter Rannveig *) var fommen i Befiddelfe af dene 

ne$ Familiefæde Bjarfø paa Haalogaland, efter bvilfen Jons Defcene 
denter fædvanligviis kaldtes Bjarføingerne. Finn Arnesſons Linje var, 
fom man maa formode, uddøet paa Mandsfiden, da ingenfteds nøgen | 

Søn af. ban omtales 3). Paa Orknoerne og i Skotland havde hans 

Datter Ingebjørg efterladt Sønner, Orfnø-Jarlerne Paal og Er— 

fend, af fit Eyteffab med Fhorfinn Jarl, og Duncan, der nu befandt 

fig fom Gisfel ved Det engelffe Hof, af fit Egteffab med Kong Mælte 

om. Paal Jarl var igjen gift med en Datter af den i Harald 

Haardraades Dage faa mægtige Jarl Haafon Ivarsſon og Magnus den 

godes Datter Nagnhild; deres Søn hed Haakon, desforuden bavde de flere 
Døtre, af bvilfe en var gift med den mægtige Lendermand Brynjulf Uvalde 

paa Vetteland i Ranvite, en Søn af den forben nævnte Haldor Bryne 
juffsføn,og Sonneſon af den ældre Brynjulf paa Betteland %). Erlend Jarl 

var gift med Thora, hvis Fader, Sumarlide Uſpaksſon, fandfynligviis hørte 

bjemme der i Oernez men Uſpaks Moder var en Datter af den mægtige 

islandſke Hovding Hall paa Sida. Erlends og Fhoras Sønner bed Era 

fing og Magnus. Magnus var from og fiilfærdig, og gav allerede i en 

ung Alder umiskjendelige Tegn paa den Aandsretning, Der, fom vi i det 

1) Se nedenfor, jvfr. Magnus Barfods Saga Gap. 5, 23. Snorre Gap. 4, 12. 

2). Se ovenfor S. 177. 

3) Hans Gaard Uuftraat finde vi fiden tilhørende en Kaare paa Auftraat, Søn 

af den nedenfor nævnte Hovding Sare i Vil, der ej fynes at nedftamme fra Finn 

Urnesføn. Man maa formode at dennes Befiddelfer ved hans Overgang til 

Sven Ulfsſon ere inddragne af Harald Haardraade, og at Magnus Barfod, 

hvid Frille Sigrid var Kaares Syfter, har fljenfet denne Gaarden, | 

4) Orkneyinga Saga S. 92, hvor dog aabenbart Sønnen Halldor og Faderen 

Brynjulf den yngre ere forverlede med hHinanden, famment. Fagrføinna Gap. 

215, Haafon Herdebreds Saga Gap. 1, Se Gap. 13. 
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følgende ville fre; bragte ham Helgenglorien: hans Broder Grling derimod 

var toldfom og urolig, og iffe mindre deres Fætter Haafon Paalsføn, der 

fom Datterdatterføn af Kong Magnus Den gode endog gjorde Fordring 

paa bøjere Nang og Magt end Erling og Maqnus. Den herover ope 

ftaaende Tratte forbitrede de fidfte Aar af Paal og Erlends ellers faa 

rolige og fredelige Negjeringstid; enhver af Fædrene holdt med fin Søn, 

og uagtet der ved anfeede Mænds Mellemfomft fluttedes et Forlig, hvor- 
ved Farlerne, der hidtil havde regjeret i Fallesſkab, deelte Oerne mellem 

fig paa famme Maade, fom forben Fhorfinn og Brufe, funde Doy iffe 

Den firidbare og berffefyge Haafon bolde fig rolig, men tilføjede Erlend 

og hans Filhængere faa megen Skade, at det atter fom til et aabenbart 

Brud, fom ej bilagdes, førend Haafon efter Modpartiets udtrytfelige 

Fordring og fine Venners indftændige Anmodning forlod Øerne. Han 

begav fig til Norge, hvor han, neppemed Rette, fige8 at være anfommen allerfidft i 

Kong Olafå Dage; efter at bave opholdt fig dernogen Tid rejſte ban til Sverige, 

Hvor ban bavde mægtige Venner og Mødrenefrænder, da hans Morfader Haafon 

SIvarsføn, fom vi vide, bavde haft et Jarledømme der, og nydt for Un- 

feelfe. Dette ffafede Haafon ogfaa en god Modtagelfe bos Kong Inge 

Steenfilsføn, i bvis Rige han nu for det førfte flog fig til Ro. Imid— 

fertid berffede Paai og Erlend nu atter fredeligt, fom forhen, i Orkn— 

gerne ?). 

En anden Datter af Finn Arnesſon, Sigrid, var, fom ovenfor be- 

rettet, bleben gift med Jarlen Orm Gilifsføn paa Oplandene. Hun havde 

med ham Sønnen Aqmund og Datteren Ragna. Det fader næften til at 
Agmund har deelt Skjebne enten med Finn Arnesſon eller med fin 

Frænde Haafon Fvarsføn, og er vandret i Landflygtighed, tbi mod Slut- 

ningen af Olafs Dage eller i den nærmefte Tid derefter finde vi hans 

Datter Aaſtrid gift med den mægtige frenfte Høvding Sune Jvarsførn, 

en GSønneføn af hiin Sigtryag Å Nerike, hos bvem Olaf den bellige op— 

Holdt fig en Stund firar efter fin Flugt fra Morge 10292), ligefom vi i 

Det følgende ville finde Agmunds Søn Muman ledfagende fin Syfterføn, 

Karl Sunesføn, der var bleven Jarl i Gautfand, paa et Krigstog fil 

1) Orkneyinga Saga S. 94—96. Haakon maatte have været meget ung, hvis 

han virkelig Éom til Olaf, thi hans Morfader Haafon blev nemlig, fom vi 

(S. 285) have feet, ej gift med Ragnhild Kongedatter førend i 1062, hendes 

Datter, Paal Jarls Huftru, fan faaledes ej være fød før 1063, og blev hun 

end, fom det faa ofte var Jilfældet med Pigerne i den Tid, gift meget ung, 

15 War gammel, fan Haakon dog ej være fød før 1078 eller 1079, faa at 

han i 1093, Olafs fidfte Regjeringsaar, kun var henved 15 Aar. Men alle: 

vede fra det I2te eller 13de Aar begyndte rigtignok, fom vi have feet, Høvdinger 

paa hiin Tid atdeeltage i Krigstog og optræde felvftændigt. Mere heromnedenfor. 

2) Se ovenfor I. 2. S. 763. 

29* 
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Norge. Orm Jarls og Sigrid Datter Ragna blev gift med Svein 
Sveinsføn" paa Gerde )). 

Blandt Høvdingerne i Gulatbingslagen paa Olafs Tid fortje— 

ner ogfan Kale Sæbjørnsføn at nævnes. Hans Fader Sæbjørn 
ftal have været en Søn af biin Thorleif fpate, Erik Jarls Fofter- 

fader, paa hvem Hallfred Vandrædaffald udſtak det ene Øje; men 

befynderligt er det dog at Kale Sæbjørnsføn hørte hjemme pan Agder, . 

medens hiin Thorleif boede i Meldalen i Fhrondbjem. Vi vide imidlertid 

at Thorleif ſpake børte til Hørda- Kaares WGI, hvis egentlige Hjem var 

i Hordaland og Rogaland, og Thorleifs Bofættelfe i Fyrøndelagen fan 

Derfor maaſkee tilftrives færegne Omftændigbeder, f. Er. et Giftermaal. 

Kalte Sæbjørnsføn var en overmaade viis Mand og en god Sfald*). 

Hans Søn Kol, der ligeledes udmerfede fig ved fin Forftand og fine 

Indſigter, nævnes allerede fom fuldvoren faa Aar efter Olafs Død. Der 

figes iffe hvilfen Gaard paa Agder var Denne Mts Hovedfæde, dog ſy— 

nes Det at have været paa Øjter- Agder *), og man maa nærmeft tænke 

paa en af De ftore Gaarde i Den vel befolkede Egn omkring det nuværende 

UAvendal. 

Af De andre magtige Familier, fom vi tidligere have nævnt, omta- 

fes ikke fængere, enten under Olaf eller hans Gfterfølgere, Thjotta-Mtten 

paa Haelvgaland, uden for faa vidt fom den ftod i Forvindelfe med det 

fvenffe Kongebuus. Erling Stjalgsjøns YGt paa Sole var endnu til, 

om end iffe i fin gamle Glands; pan Olafs Tid nævnes en Svein pan 

Sole; hans Fader var Aaskell, eller maaſkee vettere Aaslak Crlingsføn, 

upaatvivlelig Den famme, fom var gift med Svein Jarl Datter, og faa- 

fedes en Svoger af Kong Sven i Danmart. Dette Svogerffab fynes at 

have givet Anledning til, at Svein Aaslaksſon egtede Kong Svens Datter 

Naqnbild, med hvem ban havde Sønnen Knut paa Sole *), der altfaa- 

maa bave fevet omfring 1100, men forreften itfe omtales i Sagaerne. 

Den anden mægtige Lendermands-YGt, der fynes at have været befvogret 

med Det Danffe Konqebuus, nemlig den fognfte, talte, fom det lader, blandt 

fine vpperfte Medlemmer paa Olafs Tid Brynjulf Helgesføn og hans 
Sønner Svein og Serf, alminvdeligviis faldet Serk i Sogn. Disfe 

havde dog ikke Deres Sæde paa den gamle Gttegaard Aurland, pvor vi derimod 

finde Lendermanden Egil Aaskells- eller Aaslaksſon, der var gift med Jnge- 

1) Inge Haraldsſons Saga Cap. 17, jvfr. Cap 3, og Fagrffinna Gap. 108. 

2) Orkneyinga Saga S. 108. Magnus Barfodé Saga Gay. 23. S. 6. I. 2. S. 62. 

3) I Ortneyinga Saga S. 154 ftaar der udtrykfeligt om Kols Søn Kale (fiden 

Ragnvald Jarl); „han drog øfter til Agder til fin Fader Kol". Hans Ben 

Salmund boede og paa DØftre Agder, fe fammefteds. 

2) Knytlingafaga, Gap. 23. 
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bjørg, en Syſter af Stofte i Gifte. Denne Egil har faaledes rimelig 

viis nedftammet i lige Linje paa Sverdfiden fra Thord Brynjulfsføn paa 

Aurfand ?). Maaffee ban og var beflægtet med Stein paa Sole. 
En Et, hvis Familiefæde iffe laa faa meget langt fra Sole-MWi— 

ten, var Den GE, Der nedftammede I lige Linje fra hiin Lendermand, 

Erlend af Gerde, der var en af Bøndernes Unførere mod Olaf den bel 

lige i Slaget paa Stifleftad, og faldt i Dagsriden*). USttegaarden 

Gerde [aa i den fydligfte Deel af Søndhordeland, i det nuværende Etne 

NPreftegjeld 3), ganffe nær ved Grændfen mod Rvfylfe; foruden Denne 

Gaard ejede Familien viſtnok flere andre ftore Gaarde i denne Egn, navn- 

lig det lige i Nærheden, paa den anden Side af Elven liggende Stødle. 

Erlends Sonneſon Stein Sveinsſon, der maa have levet paa Olaf Kvr- 

res Fid, var, fom nys berettet, gift med Ragna, en Datter af Orm Jarl 

og Sigrid Finnsdatter, og nedſtammede faaledes baade fra AUvnmødlingerne 

og fra Haafon Jarl. Deres Søn var den i det følgende Aarhundredes 

Halvdeel faare mægtige og anferde Høwding Dru, faldet Kvrpinga-Orm, 

der ifær ev bleven merfelig fom Fader til ven befjendte Erling fakke, 
og Farfader til Kong Magnus Grlingsføn. Orm boede, fom vi erfare, 

paa Stødle; maaffee Gerde allerede har været inddraget af Magnus den gode. 

Blandt mægtige UGtter i Torøndelagen maa man paa Olafs Tid allere- 

De regne den, der nedftammede fra Jslændingen Ulf Stallare paa Raas- 

vold og Jorunn, Eyſtein Orre8 og Agmund Thorbergsſons Syſter *). 

Ulfs og FJorunns Søn, der maa have været famtidig med Olaf Kyrre, 

var Jon fterfe paa Naasvold, vis Søn Erlend himalde var Fader til 

Den befjendte Erkebiſktop Eyſtein. Ulfs Datter Brigida blev gift med en 

Høvding, ved Navn Ulf eller Sauvda-Ulf, fra bvilfen ogfaa em anfert UG 

nedftammede 5). En anden anfeet VEL i Throndelagen var Bigge-AStten, 
Der nedftammede fra den å Olaf den helliges Hiftorie befjendte Lodin paa 

Viggen. Dens Repræfentant paa Olaf Kyrres Tid var Lendermanden 

Sigurd Ullftreng, en Søn af Rut paa Viggen, der faldt i en af For- 
poftfegtningerne før Stitleftadflaget ). Ruts Gaard, Viggen, var Leven 

1) Se ovenfor S. 177, jvfr. Fagrffinna Gay. 215. 

- 2) Ge ovenfor I. 2. S. 793, 803. 

3) Gaarden heder endnu Gerde, og Gerde Annexkirke til Etne ligger paa dens 

Grund. 

4) Om Ulf og hans Giftermaal, fe ovenfor S. 181, 182. 

5) Gauda-Ulfs Søn var den bekjendte Peder Byrdarivein, hvorom nedenfor. 

5) Sm Nut paa Viggen, fe ovenfor I. 2. S. 794, 823. Det er allerede bemer- 
fet, at Magnus Barfods Gaga Gap. 4, Snorre Cap. 5, Éalder Sigurd 

ullftreng en Søn af Lodin Biggjarffalle, medens derimod den legendarifée 

St. Olafs Saga Gap. 85 kalder ham en Søn af Rut paa Viggen. Nu 
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inddragen af Magnus den gode, men maa, fom tidligere paapeget, være 
bleven VGtten tilbagegiven, Da vi finde Siqurd i Beſiddelſe af den ftrar 

efter Kong Olaf Kvrre$ Død. - En anden anfeet Thronder paa Olafs 

Tid var Sare i Vif, efter hvilfen Gaard, der ligger i Strinden, lidt 
over en halv Mil oſtenfor Nidaros, efter ham endnu kaldes Sarevit '). 

Paa Oplandene var den gamle Steigar-Thore nu viftnot en af de 
mægtigfte Mænd; han opfoftrede, fom ovenfor nævnt, Kong Olafs Broder- 

føn Haafon.  Uagtet man juft ifte i og for fig fan udlægge dette fom 

et Tegn paa, at ban ſtod i Oppofition mod Olaf, fynes man dog at 

maatte flutte noget faadant af den Rolle, han fiden fpillede efter Olafs 

Død, da han ftillede fig i Spidfen for et Oprør mod hans Søn Maq- 

nus; vi have ligeledes feet, hvorledes han allerede var fommen par en 

fpendt Fod med Harald Haardraade, og navnlig undflog fig for at deel— 

tage I Foget til England. Alt tyder faalede8 hen paa, at han har ope 

draget Haafvn for at opftille han fom Fronprætendent mod Kong Olaf 

eller Dennes Søn, og at det alene var Olafs ftore Popularitet, fom bin- 

drede ham fra at begynde Opftand i hans Levetid, ungtet Haafon allerede 
fænge før Olafs Dod havde naaet Ynglings-Alderen. 

En af de mægtigfte Lendermænd i Bien, og fom ligelede fynes at 

have hørt til Olafs Modftandere8 Parti, for faa vidt et faadant fandtes, 

var den forben omtalte Sveinfe Steinarsføn, der davde opfoftret Haa— 

fon Maqnusføn, førend ban fom til Steigar-Fhore, og ftedfe nærede den 

ftørfte Kjærlighed for ham. Han boede pfter ved Gaut-Elben 2), efter 

al Rimeligbed i Nærbheden af Kongebelle. Han var en ftolt og trodfig, 
men færdeles dygtig Mand, og vi ville i det følgende fre ham optræde 

førft fom en farlig Modſtander, fiden fom en fraftig Støtte, for Olafé 

Søn Magnus. Hans egentlige Hovedgaard nævnes iffe. I den norde 

lige Deel af Fylket var den vftere omtalte Vettelands-Mt viftnok den 

mægtigfte. Dens Medlemmer vare paa Olafs Tid hiin Halldor Bryne 

julfsføn, hvis Sammenligning mellem Kongerne Olaf den bellige og Har- 
ald Haardraade ovenfor er gjengiven, og Halldors Søn Brynjulf Uvalde 

kunde det viftnok være muligt, at ogfaa den legendariffe Saga tager Feil, 

idet nemlig Rut har haft en Søn ved Navn Lodin, og at Sigurd førft var 

en Søn af denne, eller Rut Senneføn. Men da Sigurd ej omtales efter J 

Magnus Barfods Tid (1103) og ſaaledes omtrent da eller Fort efter maa 

være død, er det intet fom hindrer os i at antage at han kan være fød R 

mellem 1020 og 1030, faa at det flet ikke er nødvendigt at opftille noget 

Mellemled mellem ham og Rut. J 

1) Se iſer Snorre, Sigurd Jorſalafares Saga Gap. 22, Morkinſtinna, 5 
Fornm. Sögur VII. S. 109 Note. Anm, til Aalls Snorre I, S. 103. N 

3) Magnus Barfodé Saga Gap. 4. Snorre Gap. 4. 
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den yngre, Der blev gift med Paal Orkno-Jarls Datter Thora. J den 

øftlige Deel af Vien, maaffee i Nærbeden af Sarpsborg, levede paa 

Denne Tid ogfaa en mægtig Mand ved Navn Berfe, der formedelft fin 
Lovkyndighed blev faldet Lov-Berfe, og fom maa hare haft en overovdent 

fig ſtor Fndflydelfe paa Lovgivningen, da det i den gamle Lovbog for 
Viken udtryffeligt figes at ban gjorde en Bejtemmelfe for, hvorledes det 

ftulde forboldes, naar Mand eller Kvinde oppævede Fæftemaal, hvilken 

DBeftemmelfe, tilføjes der, fiden ftedfe har været overhodt. Den faldtes 

ogfaa efter han Berfe- Loven). Da vi ellers iffe fjende VBifens ældre 

verdslige Lov, funne vi ej vide, om Dette er Den enefte Lovsforandring, 

Berfe har bragt iftand, eller om der flyldes ham flere; Det fidfte ev Dog, ifær 

efter hans Tilnabn at dømme, det rimeligfte, og man maa endog næften formede, at 

den Affondring, fom vi fiden finde i fegislatorift Henfeende mellem Viken og Op- 

fandene, nærmet ſkyldes de Lovsforandringer, han for Vifens Vedfommende fit 

iftandbragt i den folles Sefslov eller GEidfiva-Lov, der nu i fin uforandrede Til— 

ftand fun gjaldt for De egentlige Oplande, medens den derimod med de ved Ber— 

ſes Beftræbelfer vedtagne Modififationer gjaldt for Vifen, faa at Denne Derved 

paa en vis Maade funde ſiges at have faaet en egen Lovgivning.  Heraf maatte 

Det igjen være en naturlig Folge, at Vifverjerne efterbaanden undlode at 

føge Gidfævistbing, men begyndte at bolde fit eget Lagtbing ved Borg, 

Det faafaldte Borgartbing, der dog aldrig fynes at have været anerkjendt 

fom faadant, førend De ftore Lagtbing mod Slutningen af det 12te Aar— 

hundrede deeltes i flere mindre, på Lagmands - Embevderne oprettedes *). 

1) Snorre, Sigurd Inge og Eyfteins Saga Gap. 1, figer at Inge Harald 

Gilles Søn, ved dennes Død 1137 var til Opfoftring hos Aamunde, Søn 

af Gyrd, Søn af Lov-Berfe, i VBifen.  Altfaa maa Gyrd have levet om 

Éring 1100, og Lov-Berſe omkring 1070—80. Der blev, figes der, ftvar ef: 

ter Haralds Død ftevnet Borgarthing, hvor Barnet Inge toges til Konge. 

Dette tyder hen paa, at Xamunde levede nærved Borg, thi havde han levet 

i Ranrike, vilde der have været tilftevnet Thing paa Elvebakken, eller Horn— 

borething, eller Jhing ved Gtofn nær Betteland (fe Haakon Haakonsføns 

Gaga Cap. 28); havde han levet ved Funsberg, vilde der have været ſtev— 

net Haugathing. 

1) Se Norges gamle Love" I, S. 365. Beſtemmelſen findes her optagen i 

en færegen Bearbejdelfe af den gamle vikffe Ghriftenret; den hører dog aaben- 

bart ikke til Ghriftenretten, men derimod til den verdslige Lovgivnings Gif- 

tings-Bolé, 

2) Endnu paa Sigurd Jorfalfares Iid omtales Fun de tre Hovedlagthing, 

Froſta- Gulaz og Cidfævisthing, ligefom vi have feet, at den fandfynligviis i 

anden Halvdeel af 12te Aarhundrede affattede legendariffe St. Olafs Saga 

fun erkjender tre Lovgivninger, Froftathingslov, Gulathingslov og Sefslov, 

fe ovenfor I. 2. S. 613, 614. Det ev let at forftaa, hvorledes den vikffe 

Lovgivning funde vedblive at regnes til Sefsloven om den end havde un- 
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Lov-Berfes Søn hed Gyrd, hvis Søn Aamunde var en af De miægtigfle 
Mænd i Landet ved Fiden mellem 1130 og 1150. En anſeet Mand i 
Viken, fom viftnot førft nævnes under Olafs Eftermand, men fom dog alle- 

rede fynes at bave naaet Manddomsalderen mod Slutningen af Dlafé Re— 

gjeringstid, var Dag Gilifsføn '). Hans Herfomit fjendes iffe, men hans 

fornemfte Befiddelfer faa i Grenafylfe, fornemmelig paa Beftfold, ifær i 

Gandeberred og paa Mejet, faa vel fom fornemmelig paa Havund, 

vor Gaarden Bratsberg fenere nævneg fom hans Søn Gregorius's 

Gaard. Dag var gift med Ragnhild, en Datter af Skofte AUgmundés- 

føn *). ; 

Alle disfe UGtter, fom nuere omtalte, vare allerede, eller bleve i det mind 

fte i den nærmeft følgende Did, paa det nærmefte førbundne ved indbyrdes 

Giftermaal. Saaledes egtede fom vi have feet, Stule Kongsfoftres Søn Aasulf 

dergaaet enfelte Modififationer, thi disfe vare dog viftnof uvæfentlige i Sam- 

menligning med den uforandrede Hovedmasfe. Hvad nu ellers Borgarthin- 

get angaar, vil man neppe finde det omtalt fom færeget Lagthing førend ef: 

ter 1200 da tagthingene vare deelte, Naar det nævnes for den Jid, er det faa 

godt fom udelukfende Eun hvor der er Sale om at tage en Fronprætendent til 

Konge, i Lighed med Ørething i Nidaros og Haugathing ved Tunéberg, Saa— 

ledes allerførft ved Harald Haardraades Hylding, fe ovenfor S. 162; ved Inge 

Hqraldsføns nys nævnte Hvlding, fr hans Saga Gap. 15 ved Baglerkongen 

Inges Hyldning 1196, fe Sverres Saga Gap. 132, ved Erling GSteinveggs, 

1204, fe Haaton GSverresføns Saga Gap. 7; ved Inge Baardöføns 1204, fe 

f. S. Gap. 65 her nævnes og Haugathing i famme Unledning, I 1217; da 

Haakon Haakonsſon fit Kongenavn, faavel her, fom paa Haugathing, Stofne- 

thing, Hornvorething og Elvebakken, fr Harald Haardraades Gaga Gay. 

28; og endelig i 1236, da Skule Jarl, fom det fynes, her underhandlede med 

Bønderne i Unledning af hans Opftand med Kongen (Harald Haardraades 

Gaga Gap. 187). 

1) Dag Eilifsſon nævnes fom Lendermand allerede Fort efter Magnus's Tronbeſti— 

gelfe (Magnus den godes Saga Cap. 9, Snorre Gap. 8), og havde faaledes viftnok 

allerede naaet Manddomsalderen før Olafs Ded 1093. Han nævnes ikke efter 

Magnus's Død 1103. Hans Søn Vatn-Orm nævnes fom Lendermand alle: 
rede ved 1137; hans anden Søn Gregorius fluttede fig til Kong Inge om: 

fring 1150. 3 Morkinſtinna ftaar der udtrytkeligt fol. 36 a. Fornm. Sö- 

gur VIII 357, at Dag bavde ftore Befiddelfer ved Tunsberg. Men hans 

Hovedbefiddelfer vare dog i Grenafyltes dette fres bedft af den Mængde 

Gaarde i dette Fylke, der laa til det, rimeligviie af ham ftiftede Nonnetlo: 

fler paa Gimse. Dette Klofters flefte Gaarde laa paa Havund (nemlig 36); 

det havde 21 paa Grenland (i Medalheims Sogn), 15 paa Bamble; tilfame 

men 72 i bette Fyltes dog havde det ogfaa 60 Gaarde paa Veftfolb, og en= 

deel i Ranafylte faa vel fom i Sogn. Muligt at Dag og VBatn-Orm, der 

aller førft nævnes i Spidſen for en Deel Lendermænd ved Tunsberg, meeft 

have boet her, men at Gregorius har opflaaet fit Hovedfade paa Brats— 

berg. 

2) Inge Haraldsføns Saga, Gap. 21. Fagrftinna Cap, 215. 
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paa Nein Thora, Skofte Agmundsſons Datter. Skules Datter Ragnhild 
blev gift med Kyrpinga-Orm paa Stødle'); dennes anden Huſtru, der 

figefedes bed Magnhild, var en Datter af Sveinte Steinarsfon. Kaare, 

Søn af Sare i Vit, blev gift med Borghild, en Datter af Dag Cilifs- 

føn; en anden Datter af denne, Sigrid, blev gift med Haldor, Søn af 

Brynjulf Uvalde og Thora, Paal Juels Datter; en tredie, Gyrid, med 

en Sønneføns Søn af Lov-Berfe *). Paa denne Maade vedbleve disfe 

mægtige Familter at forbinde fig med hinanden. Og derfor ev det intet 

Under, at disſe Lendermænds-YGtter, fom i den lange Noligheds- 

tid under Olaf havde funnet famle Kræfter og erhverve Nigdomme, i de 

følgende Tider dannede et ved fin Kompaftbed og indre Sammenhold 
overvættes mægtigt Uviftokrati, fom alene en Sverres Klogffab og Udhol- 

dDenhed var iftand til at knokke, dog iffe uden Blodsudgydelfe og indre 

Ryſtelſer, hvis ffadelige Virkninger for Landets Kraft og Selbſtandighed 
førft aabenbarede fig i en meget fjernere Tidsalder. 

38. Kong Dlafé Død. Hans Perfonlighed og Irak af hans Godmodighed. 

Uagtet Dlaf, fom vi have feet, plejede at tilbringe Julen i en eller 

anden Kjøbjtad, lader det dog til at Landet var bans fjærefte Opholds- 

fted i de øvrige Tider af Navet, efterfom Sagaerne udtryffeligt fortælle, 

at ban for det mefte holdt til paa de ſtore Kongsgaarde i Herederne 3). 

Denne hans Forfjærlighed for Landet fan man vel ogfan tilffrive det Fil- 

navn Bonde", fom man gav ham ved Siden af det mere almindelige 

Kyrre".  Paaen af disfe Gaarde, Haukby *) i Ranrike, blev han fyg og 

døde den 22de September 1093, efier 26 Wars Megjering, naar man 

regner fra Sommeren 1067, da han førft fif Kongenavn. Hans Liig blev 

bragt til Nidaros, og begravet i Den af bam opførte Chriſtkirke. En faa 
ppperlig og vennefæt Konge fom Olaf fortjente i Sandhed at begrædes at fine 

Underfaatter, og hans Dod beflagedes Derfor visfelig af de flefte, ffjønt der 

1) Fagrſtinna, Gap, 214, Snorre, Har. H. S. Gap. 103., Inge Har. Saga Gay. 17. 
Ut Ragnhild Gtulesdatter var Kyrpinga:Orms førfte Kone, fees deraf, at hen- 

des Fader GStule var famtidig med Olaf Kyrre, medens Erling ſtakke, om 

hvem det udtrykkeligt figes, baade at han var en af Orms yngre Sonner, 

og at han var hans Søn med Ragnhild Gveinkesdatter, ikke døde forend 
1179; og hans Søn Magnus var fød 1156. 

?) Haakon Herdebreds Gaga Gap. 14. 

3) Olaf Kyrres Saga Gap, 8, Snorre Gap. 10. 

) Dagen angives i det gamle Rekrologium hos Finn Jensſon (Il. Kirtehi- 

ftovie, Iſte Bind) og Hos Langebek (II. S. 515) faavel fom i et Par andre, 

Gaarden, paa hvilken han døde, Ealdes Haukstadir i Mortinffinna faavet fom 
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nof ogfan blandt de yngre Medlemmer af de fornemme Atter fandtes 

mange, der fængtes efter et mere bevæget Liv og Anledning til at udmerte 
fig ved Krigsbedrifter.  Digfe havde viftnok fine Øjne henvendte paa 

Olafs fmukte, raffe og baabefulde Søn, Maguus, der ved Faderens Død 

netop var tyve Aar gammel *), og var lige faa frigerft, fom Olaf var 

fredelig findet. Denne Søn havde Olaf ikfe haft med fin Dronning, 

Ingerid, men derimod med en Kvinde ved Navn Thora Arnesdatter *), 

der fiden med Brynjulf Uvalde den yngre — om i eller udenfor Egte— 

ftab, figes iffe — havde en Datter, Skjaldvar, bvilfen fanledes var Mag— 

nus'8 Syfter paa mødrene Side. Olaf beftvives fom en bøj og velvoren 

Mand, ſtjont ej faa hoj fom fin Fader Harald; alle vare enige om at de 

itfe bavde feet nogen Mand af et fmukfere eller mere majeftætiff Udvor- 

tes. Hans Haar var quult fom Silte, og hang fmuft i Loffer; bans Hud- 

farve var lys, Øjnene vakre, Lemmerne veldannede, han talte iffe gjerne 

offentligt til Thinge, derimod var han lyſtig vid Drikkebordet, og fame 

tafede gjerne i fortroligt VBennelag 3). Da han, fom vi have feet, vndede 

Pragt, funne vi allerede Deraf flutte, om end Sagaerne ikke udtrykkeligt 

nævnte Det, at ban fremfor andre Konger holdt fin Hird med ppperlige 

Hrotfinffinna og Hryggjarſtykke: hos Snorre Éaldes den Haukabær, i Ågrip 

Gap. 38 Haukbær. Denne Form er viftnok rigtigere end ,Haukstadir* da 

en Gaard af dette Navn ej findes i Ranrike, derimod gjenfjendes Haukbø i 

det nuværende Haakeby, en ftor Gaard i Tanum Sogn, ved Saimsfjorden. 

1) Han var nemlig 30 Aar gammel da han faldt 1103, fe hans Saya Cap. 38, 

Snorre Cap. 28. 

Saavel Morkinffinna fom JFagrffinna Éalde hende en Datter af Avne laage 

(om hvem for Reften intet vides); i Hrokfinffinna og Hryggjarſtykke faavel fom 

hos Snorre (Olaf Kyrres Saga Gay. 5) faldes hun derimod Thora Jons- 

datter. Om hendes Forhold til Brynjulf Uvalde ytre Fun i Forbiganende, 

at Sfjaldvar var Kong Magnus Barfods fammedre Syfter (Sigurd Jor 

falafares Saga Gap. 27) og at hun var en Syfter af Halldor Brynjulfsføn 

(Magnus Erlingsføns Saga Gap. 29); da det her ogfaa udtrykkeligr tillæg- 
ges, at hun var fammødre Syfter med Magnus, medens Halldor aldrig Fal- 

des Magnus's Broder, er det Hart, at Halldor og Gtjaldvar havde for- 

ffjellige Mødre, faa at Orkneyinga Saga paa det ovenfor anførte Sted 

viftnok har Net (Navnforverlingen fraregnet) naar den fom Halldoré Moder 

nævner Thora, Paal Jarls Datter. Brynjulfs Forbindelfe med Thora, 

Olafs Frille, maa have været langt tidligere end hans Giftermaal med Jar 

fedatteren; ja den maa allerede have fundet Sted i Olafs Levetid, da 

Sigurd Ranesføn, Sfjaldvars Mand, udtrykkeligt figer at Magnus felv gav 

ham GStjaldvar til Egte ſtrax efter Krigen i Sverige, altfaa ved 1101 

(Sigurd Jorfalafaré Saga Gap. 29). Stjaldvar maa faaledes være fød I 

det fenefte ved 1087. Halldor, Brynjulfs Søn med Jarlens Datter, næv= 

nes derimod ikke førend efter 1155, og blev drebt 1160, neppe fom en game 

met Mand, hans Fødfel falder derfor vift ikke før 1115. 

3) Olaf Kyrres Saga Gap. 2, Snowre Gap. LL 

2 
— 
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Baaben og Klæder: han fparede iffe paa Guld, Sølv og koſtbare Kle- 
nodier, naar Det var han om at gjøre at udmerfe en dDygtig Mand eller 

binde ham til fig. Kun paa Jordeqods var han paaboldende, undtagen 

mod fin Yndling Skule. Men Lendermænds-Uriftofratiet var ogſaa allerede 

mægtigt nof, til at ban ikke føulde fværfe Kronen end mere ved at borte 

give flere af dens Ejendomme. 

GSagaerne meddele fun et enkelt Iræt af Olafs private Liv, men 

Dette vifer os Dog allerede noffom, hvor venlig og fpøgefuld han var. 

En Sommer, fortælles der, havde hans Mænd rejft omkring for at op- 

fræve Landfføyld. Kongen fpurgte Dem, bvor De havde fundet den bedſte 

Modtagelfe. De nævnte en Bonde i et Fylte); han er gammel Mand”, 

fagde de, ,fom ved mange Fing forud; vi bave fpurgt ham om en heel 

Deel, fom han har givet os fuldfommen Beffed paa, og tro vi Derfor, at 

han ffjønner Fuglenes Sprog". Hvor funne I dog tro noget faadant”, 

fagde Kongen; det er jo fun Narreftreger". Men en Sommer, da Kon- 

gen fejlede langs Kyſten gjennem nogle Sund, fpurgte ban tilfældigviis 

fine Mænd, hvad den Bygd bed, fom man nu fom forbi. De fvarede 

ban, at det netop var det Fylke, hvor de havde fundet den venlige Mod— 

tagelfe, og at den floge Olding boede paa en Gaard fom lag ganffe nær 

ved Sundet. Kongen, fom faa en Heſt gaa og grasſe tæt ved Gaarden, 

befalede nu nogle af fine Mænd at ro i Land og dræbe den. De unde 

ftyldte fig, da De nødig vilde tilføje deres venlige Vert nogen Skade, men 

Det hjalp iffe; paa Kongens Befaling maatte de hugge Hovedet af Heſten, 

Dog faaledes at der ej fom Blod paa Jorden; Kroppen blev bragt om- 

bord paa Sfibet, og Hovedet gjemt under FJiljerne i Baaden.  Derefter 

maatte de hente Bonden felv, men det blev dem fivengelig forbudt at 

gibe ban Det mindfte Nys om hvad der var fleet. Da Bonden fom 

ombord paa Kongens Sfib, fpurgte denne han, bvo Der ejede Den Gaard, 

ban boede paa. ,Det gjør I, Herre", fvarede Bonden; ,jeg betaler eder 

Landſkyld.“ Du fan fige os Leden ber gjennem disje Sund”, fagde Kon- 

gen, Da Du rimeligvits er kjendt i disfe Farvande". Bonden gif da ned 

i Baaden til Kongens Mænd, og roede foran for GSkibet. Kort efter 

fom en Krage flyvende frem over Skibet og føreg beftigt. Bonden be- 

tragtede den nyje. „Synes Det dig værdt at lægge Merke til Denne 

Krages Flugt”, fpurgte Kongen. „Nej vift ikke“, fvarede Bonden; men 

i det famme fom en anden Krage flyvende med hoje Skrig, og Bonden 

1) I Udgaven af Snorre ftaar der: „et Fylke i Vifter Len“; at dette „i Li- 
ſter Len“ ev fenere tilføjet efter Peder Klausfens Overfættelfe, ffjønnes faa- 
vel deraf at „Liſter Len" er en langt yngre Benævnelje end fra Dlafs Ti— 
der, fom af den Urimelighed at fætte „Liſter Len” fom ſtorre end et Fylte. 
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ſtirrede ſaaledes paa Den at han veent glemte at ro og flap WAarerne. 

Denne Krages Strig lader til at gjøre et ſterkt Jndtryf paa dig", fagde 

Songen. „Juſt itfe faa meget”, fvarede Bonden, ,ftjønt jeg nu vigtignot 

faar en Mistanke ved, hvad den figer". Da fom en tredie Krage, den 

floj ganfte nær ved Skibet, og flreg værft af dem alle; da kaſtede Bon- 

den Marerne, og ftod op. Hvad figer Kragen, Bonde”, fpurgte Kongen, 

ſiden du fynes at lægge faa megen Vegt derpaa?“ Man kan dog ikke 

vænte at jeg ſkal vide det”, fvarede Bonden. „Sig det fun”, ſagde Kon- 

gen. Da fvarede Bonden: 

Vintergammel figer, det tykkes ej rimeligt — 

hun veed det ikke; at ber jeg ror 

Foaarsgammel taler, paa Heftens Hoved, 

jeg tror Det ikke; og Du, 0 Konge, 

Freaarsqammel figer — dens Krop bar ftjaalet. 

Hvad", fagde Kongen, ,vil du fade mig Ivo? Da taler du i Sande 

bed ikke fømmeligt til 08". „Nej viſtnok“, fvarede Bonden, ,men I har 

not ſpillet mig et Puds“. Du bar Net Bonde”, var Kongens Svar; 

dette bave vi gjort for Moro Skyld og for at fætte dig paa Prøve om 

du virkelig er faa viis, fom man har fagt 08. Din Het ffal jeg erftatte 

dig.“ Kongen gav ham nu ej alene gode Gaver, men fritog ham vogfaa 

fra at betale Landſkyld af den Gaard, paa hvilken han boede 1). — Fore 

tællingen er viſtnok temmelig gammel — det maa man i det mindfte flutte 

af Berfet — og indebolder, nærmere betragtet, intet urimeligt, thi Bone 

den funde nok bave faaet Nys om det Puds, Kongen havde ladet han 

fpille, om denne end troede at det var en Hemmeligbed; det Hele kunde 

maaftee endog være en forud mellem Bonden og Hirdmændene aftalt Spøg 

for at fornøje Kongen. Men dennes Godmodighed og Medladenbed aaden- 

barer fig Dog lige fuldt. Vi beftyrfes beraf ogfaa i det Indtryk, fom man 

afferede ftraxr faar af den forte Skildring, Sagaerne for øvrigt give af 

Olafs Gharafteer og Leveftif, at bans Frombed og Religioſitet iffe ptrede 

fig ved morkt Bigotteri, Der ej tillod Lyftigped og Spog, men Derimod 

var af det egte Slags, Der gjorde bam glad med de glade, og alene ude 

bredte en ftørre Elftværdighed over bans Væfen og Omgangstone. 

Uagtet Olafs Regjering var faa fredelig, og frembød faa lidet Stof, 

der egnede fig til at befynges af Skaldene, ere dog ogſaa hans Bedrifter 

forevigede af den oftere omtalte berømte islandføe Stad Svein Herdifes- 

føn (Hallarſtein) i en egen Draapa, Der var funftigt indrettet med Stev, 

og fom i fin Tid fynes at have været meget beundret. Flere Verd af 

denne citere$ i Sagaen; den begyndte, fom man feer, allerede med Toget 

1) Olaf Kyrres Saga Cap. 7, Snorre Gap. 7 
J 

3 
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til England og Stanford-Slaget '), handlede fiden om den danſke Krig, og 

endelig om Olafé Gavmildhed, fredelige Regjering og prægtige Hofbold- 

ning. Stevet eller Omkvadet, der indflette8 efter visfe Mellemrum, Iyder 

faaledes: „den ftorfindede Olaf veed at ban ev den aller bedfte Fyrſte, fom 

nogenfinde ev fød under Solen *)." 

39. Mag. Adams Stildring af Forholdene i Norge. 

Forend vi gaa over fra Olaf Kyrres Regjeringstid til hans urolige 

Gjterfølgers, er det af megen FInteresfe, i fin Heelhed at betragte den 

GSfildring, føm den famtidige Forfatter Mag. Adam af Bremen, med bvem 

vi ber maa tage Afſked, giver af Forboldene i Norge paa fin Fiv. 

Adam, Der, fom man formoder, havde bjemme i den ſydligſte Deel af Sar- 

fand, fom i Aaret 1068, til Bremen, hvor han blev modtagen i Kannt- 

fernes eller Ghorbrødrenes Fal; i et Brev, udftedt af Erkebiſkop Adal— 

bert den Ilte Juni 1069, nævnes han blandt Bidnerne fom Magister 

Scholæ *). Kort efter beføgte han, fom vi allerede tidligere have nævnt, 

Den danſke Konge Sven Ulfsſon, der modtog ham paa det venligite, vg 

gav ham en Mængde Oplysninger om de biftoriffe og gengrapbifte For- 

bold i Norden. Disſe Oplysninger, faa vel fom andre, ban andenſteds 

fra famfede, og bvoraf han i Bremen felv havde Adgang til at erbverve 

de flefte fra førfte Haand, benyttede han til fit Bert „de Hamburgſke Er- 
febiffoppers Bedrifter", hvilket, fljønt egentlig beftemt til at være Ver- 

fonalbijtorie, dog fan anfees fom en fuldftændig Kirfehitorie for Norden 

fige fra Ansgar indtil Adalberts Død, og fom derved nødvendigvis ogfan 

fommer til at indeholde en Mængde verdslige Begivenheder. Man erfarer af 

Berfet felv, at han fluttede det omfring 1075; det er Dediceret til Adalbertg 

Gftermand Liemar *). Det er inddeelt i fire Bøger, af Yvilte de tre 

førfte indebolder den egentlige Hiftorie; den fjerde derimod er en VBeftri- 
velfe over Norden (eller fom det i Overffriften heder  Mordens Øer”), 

X 

1) Der citeres nemlig i Harald Haardraades Saga Gap. 15, Snorre 88, et 

Bers om Kampen med Morfer, med en Deel af det til Olafsdraapen hørende 

Stev: ,riklundadr veit undir.* 

%) Nemlig ,Ölafr borinn sölu — sik beztan gram miklu — riklundaér veit 
undir*. Se overhoved om Stein Seripta hist. Isl. I. S. 224 flag., jvfr. 
ovenfor I. 2. S. 235. Ogſaa Stuf blinde fynes at have bejunget Olaf; der 

citeres 1 det mindfte et Vers af ham, om hvorledes Olaf lod enhver drifte 

med hvem han vilde, Olaf Kyrres Saga Gap. 4, Snorre Gay. 3. ) 

3) Gtaphorft, S. 437, hvor dog Brevet urigtigt er henført til 1068, fe ovenfor 

S. 414, 

3) Om Mag. Adam og hans Berk, je Fortalen til Cappenbergs Udgave. 
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bvorfor den ogfaa ftundom anſees fom et eget Skrift for fig. Maq. Adams 

Verk fndeholder en Mængde Oplysninger, fom ikke andenfteds findes; men 

De maa benyttes med den yderſte Varſomhed. Thi deels er Det let at 

ftjønne, at han, fom ikke fom til Bremen førend i 1068, og Derfor neppe 

før den Tid har fjendt fynderligt til De nordiffe Forhold, umuligt fan have 

fat fig faaledes ind I dem, at ban, da ban faa Aar efter flrev fit Vert, 

var å Stand til at opfatte Dem vigtigt, forudfat endog at alle de Medde- 

felfer, ban benyttede, vare paalidelige.  Deels feer man tydeligt, at i det 

mindſte faare meget af det, Kong Sven meddeelte ham, iffe var overeens- 

ftemmende med GSandbeden, hvad enten nu at Sven felv iffe vidite vet 

Beſked, eller at han fremjftillede Begivenhbederne paa en eenfidig og partift 

Maade? ); muligt er det ogfaa, at Mag. Adam ikke altid bar forftaaet 

ham rigtigt.  Hertil fommer endelig at Mag. Adam elv betvagter For- 

bodene fra et eenfidigt Standpunft, nemlig i den bremiffe Kirfes Fnter- 

esſe. Alt Dette maa man bave for Øje ved Benyttelfen af hans Bert. 

Gnfelte Nettelfer fynes allerede ban felv eller en med ham famtidig Mand 

fenere at bave foretaget; Det er De faakaldte Sdolier, der findes tilføjede 

i flere Haandſkrifter af Verket. 

Hvad nu nærmeft hans Stildring af de norffe Forhold angaar, 

Da er det fart at Den, nedſkreven før 1075, og maaffee nærmeft efter 

Indtryk, modtagne ved Kong Svens Meddelelfer, mere fremftiller Til— 

ftanden under Harald Haardraade, end par Kong Olafs Sid. Men en- 

felte af hans Ytringer vedfomme aabenbdart en endnu fjernere Tidsalder, 

omtrent faaledes fom naar vi endnu i et eller andet udenlandſkt geogra- 

phiſt Berk finde Malftrømmen" og andre lignende Natur-Mertværdigheder 

i Norge, der fpillede en vigtig Rolle for flere AHarbundreder fiden, om- 

talte fom om de endnu havde noget at betyde. Men Stildringen felv, 

Den førfte nogenledes omftændelige, der findes af Morge og dets Foll nært 

Ottars, er Dog lige fuldt af overordentlig Interesſe. Med de ovenfor ude 

havede Omftændigheder for Øje vil man uden fynderlig Vanfteligbed Funne 

udfondre hvad Der ej vedfommer Forfatterens egen Tidsalder, faa vel fom 

ffjønne, hvor ban overdriver, tager Fejl, eller ikke vet har opfattet For- 

holdene. 

(Efter at bave forudfiiffet Dette, meddele vi ber Beftrivelfen: 

„Ligeſom  Nortmannia er Det pderfte Land i Verden, faaledes ber 

handle vi det ogfaa pasfeligt aller ſidſt vort Vert, De nyere fade det 

„Norge“ (Norguegia) ?). Om dets Beliggenhed og Størvelfe har jeg allerede 

D F. Gr. hvor der handles om Svens Forhold til Magnus den gode og Har- 

ald Haardraade, 

2) Ultfaa feer man, at Navnet „Nordmannaland“, i det mindfte udenfor Norge, 
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nævnt noget hvor jeg. behandlede Sverige 1); nu tilføjer jeg færfkilt, at det 

i fin Langde ſtrakker fig mod det vderfte Norden, bvoraf det og bar fit 

Navn. Det begynder ved de fremragende Sfjær i det Sund, der kaldes 

Beltes-Sundet *); derpaa bøjer Det fin Rygning mod Norden, og efter 

at bave ftraft fig i en Bue fangs det brufende Ocean, begrændfes det af 

De viphbæiffe Bjerge 3), hvor Den trætte Verden ophorer. Nordmannia er 

førmedelft fine barſke Fjelde eller fin alt for ſterke Kulde det ufrugtbarefte 

af alle Lande, og alene flittet til Fadrift. Kvægbhjordene plejer man 
derfor her paa Arabernes Viis fænge at gjæte i Ørkenerne *).  Kvæget gi- 

ver ſaaledes alle Livsfornødenbeder, idet Melken tjener til Føde, Ulden til 

Klæder. Men derfor opfoftres her ogfaa de taprefte Krigere, der, iffe blød 

gjørte ved Den ftørre Lurus, Kornavlen medfører, oftere paaføre an- 

dre Krig, end de felv forulempes af andre.  Uden Misundelfe bo 
de fammen med Dere$ Naboer GSviarne; men Derimod angribes De 

ftundom, dog ej uftvaffet, af De lige faa fattige Daner. Og paa denne 

Maade tvungne af Mangel paa Livets Møvdvendigheder, gjennemfirejfe de 

hele Verden paa Vifingetog, og bjembringe det rigefte Bytte, hvorved de 

ophofde Livet trods Deres eget Lands Mangel 5).“ Men efter at de 

endnu paa Adams Tid ej har været ganffe aflagt; hvis for øvrigt ikke — 

hvad der her nok er muligt — Navnet „Nortmannia“ føriver fig fra den 

famme &ilde, hvorfra den ftrar efter følgende Skildring af Bifingevæfenet er 

hentet, og fom øjenfynlig tilhører det de eller 10de Aarhundrede, - Her har 

Scholie 139 ellers dette merkelige Jillag: , Fra hine Nordmænd, der bo hiin— 

fides DanmarÉ, fom hine Nordmanner, der bebo Frantkrige, og fra dem igjen 

har Apulien nu nylig faaet , det tredie Sat Nordmanner“. 

1) Nemlig ovenfor i Gap. 21, hvor det heder: „For dem der have tilbagelagt 

Danerneg Her, aabenbarer fig en anden Verden i Sverige eller Norge, der 

ere de to videfte Riger i Norden og næften ubekjendte for vor Kreds. Her— 

om har den faa indfigtefulde Danefonge fortalt mig, at Norge neppe an 

gjennemrejfes i een Maaned, og Sverige neppe endog i to. Dette, fagde 

han, prøvede jeg felv, da jeg nylig under Kong Jakob var paa Krigstog i 

hine Egne, hvilte begge indfluttes af de højefte Fjelde, dog ifær Norge, der 
med fine Alper omgiver Sverige". 

?)-Fretum Balticum. Ved fretum mener Adam dog her not mere „So“ eller 

mnindre Hav”, modfat Oceanetz og han regner, fom flere ældre Forfattere, 

Kattegattet med til Belte-Havet. Saaledes og Ottar, hvor han lader den 

ftore Bugt (Øfterføen) aabne fig føndenfor Gtiringsfal. 

3) Dette Navn har Adam hentet fra de ældre romerføe Forfattere, fom han 

har benyttet, og oftere nævner. 

4) Her figtes aabenbart til de frore Græsgange paa Højfjeldene, fom Hardan- 

gervidbden 0. a. l. 

3) Alt dette, om Norges Mangel, Nordmændenes Haardførhed, Fejder med 

Danerne og Vitingetog er aabenbart hentet fra Berctninger, afgivne af de 
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have antaget Goriftendommen og ere gjennemtrængte «af bedre Lærdomme, 

have de nu fært at elffe Freden og Sandheden, at nøjes med fin Fattige 

Dom, ja fnarere at adfprede det famlede, end fom før at famle det adfpredte. 

Og ftjønt de alle fra førft af dvyrfede Troldmandenes ffjendige Kunfter, 

befjende De nu i Eenfoldighed med UApoftelen den Fforsfæftede Chriſtus. 

De eve ogfaa de nøjfomfte af alle Menneffer, og lægge faavel i Spife 

fom i Sæder færveles meget an paa Sparfomhed og Maadebold. Der— 

hos have De em faadan Wrbodighed for Prefter og Kirker, at de neppe 

betragte nogen fom fand Gbriften, der ikke daglig fljenfer Gaver til 

Mesfen, føm han hører. Men Daaben og Konfirmationen, Wltrenes 

FIndvielfe og Ordinationen til de bellige Grader betales bos Dem og hos 

Danerne alt fammen Durt; fom jeg antager, formedeljt Prefternes Vindefyge, 

fordi Barbarerne endnu iffe enten fjende til iende-VYvdelfen eller ville vde 

Fiende, og derfor nødes til at betale faa meget mere for hvad der flulde 

hydes Dem gratis. Thi alt fofter der Penge, endog Sygebeføg og De 

Dodes Begravelfe. Og den ellers faa vpperlige Folfedarakteer fljem- 

mes faaledes, efter Hvad jeg bar børt, fun ud ved Prefternes Vindefyge 1). 

J mange Cane af Norge eller Sverige ere Kvægbyrderne endog Folk af 

Den hojeſte Byrd, Der [eve paa Patriardernes Vis, og af Deres Hæn- 

ders Urbejde. Men alle Norges Indbyggere eve de ivrigfte Cbriftne 

undtagen de fom bo fængft mod Nord ved Oceanet: Om Dem figes Der 

at de endnu formaa faa meget ved magiſke Kunfter og Galdre, at de paa- 

ftaa at vide Befted om, hvad bhvilfet fom bhelft Mennefte i bele Verden 

foretager fig.  Gtundom drage de ogfaa Havets frore Hvaler op paa 

Land alene ved dere mægtige fremmumlede Ord; og mangt og meget an- 

det faadant, fom der i Skriften ftaar at læfe om Froldmænd, er ved 

Øvelfe blevet Dem let at udføre*). Paa de hoje Fjeldftrætninger, fom 

dDer findes, har jeg hørt der ffal være Kvinder med Skjeg %), og Skob— 

ældfte Misfionærer paa Ansgars og hané nærmefte Efterfølgeres id, Om 

man ej kunde fee det af andet, vifer det fig deraf at han felv firar efter vidt 

tøftigt melder, hvorledes alt er blevet anderledes efter Chriſtendommens Ind— 

førelfe. 

1) Hvad der her figes om Prefternes VBindefyge, grunder fig enten paa Mag. 

Adams Animofitet mod Norges paa hans Tid vel endnu tildeels engelffe eller 

engelfffindede Prefter; eller paa en fejlagtig Opfatning af de gamle Kirke: 

lovsbeftemmelfer om Prefternes Jndtægter, eller maaſtee ogfaa paa begge 

Dele i Forening. 

2) Her figteé, fom man tydeligt feer, til Finnerne, der ogfaa nedenfor udtrykke- 

ligt nævnes, 

3 Maaſkee en fejlagtig Opfatning af en Beretning om Kvænerne, hvié Land 

Mag. Adam ovenfor i Gap. 14, 17, 19, Falder , Kvindernes"' eller „Ama— 

zonernes“ Land, 
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mænd, der fjelden lade fig fre. Disſe bruge Dyrehuder til Klæver, og 

naar de tale med hinanden føal det mere ligne en uartifuleret Lyd, 

end bvirfelige Ord, faa at de neppe funne forftaaes af de nærmeft boende 

Folk.  Disfe Bjerge falde de romerffe Forfattere „de riphaiſke Højder”. 

GStridfinnerne funne iffe leve uden Sneens Kulde. Deres Løb paa den 

dybe Sne overgaar endog de vilde Dyrs i Hurtighed ). I denne fam- 

me Bjergegn ev Der en faa ſtor Moængde af vilde Dyr, at den ſtorſte 

Deel af Egnens Jndbyggere fun leve af Jagtens Bytte. Der fanges 

Urer 2), Bøler og Elger, ligefom i Sverige; for øvrigt fanges VBifunder 

(bisontes) i Vendland og Rusland; fun Norge har forte Ræve og Ha- 

rer, hvide Maarer, og Bjørne af famme Farve 3), hvilke bo under Van- 

det ligeſom Urer y. Men da faa meget der til Lands maa forefomme 

vore Landåmænd underligt og ufædvanligt, overlader jeg Landets egne 

SFndbyggere at fortælle nærmere faavel herom fom om andet. Hovedfta- 

Den (metropolis civitas) i Norge er Trondhjem, fom nu, prydet med 

Kirfer, beføges af talrige Folteftarer. Der ligger den falige Konge og 

1) Her figtes til Sfierne. 

?) D. e. Urorer, af hvis Horn Dritfehornene (Dyrshorn, Urarhorn) gjordes; imid- 

Lertid feer man af den Maade hvorpaa Mag. Adam firar nedenfor omtaler 

Urerne, at han fejlagtigt antager dem for Sødyr. Gagen er den, at han not 

har taget alle bisfe Dyrsnavn fra GSolinus, (Gap. 20), fom han oftere 

citerer. | 

3) Dette Sted er merkeligt, da det fynes at vife, at Mag. Adam udtrykfeligt 

har faaet Underretning om at Jisbjorne have været forefundne i det nord- 

lige Norge. Thi Jisbjørne fra Grønland og Jisland havde man paa hans 

Sid allerede feet i Jydffland; navnlig medbragte Isleif en faadan, fe oven: 

for S. 214. 

$) Her tilføjes en mærkelig Scholie, maaffee fra Mag. Adams egen Haand: 

„Paulus Diaconus paaftaar i fin langobardiffe Hiftorie (I. 4), at der i de 

pderfte Egne af Norden blandt Skridfinnerne ligge fyv Mænd ligefom for 

vende i en Hule ved Oceanet, om hvilte Mænd der herffer forffjellige Me- 

ninger og den Tro at de ville prædife for Folfene paa Verdens fidfte Tider. 

Undre fige, at nogle af de 11000 Jomfruer ere fomne did, og at deres For: 

famlinger og Skibe ere blevne bedækkede af et Bjerg, famt at der feer Mi- 

rakler paa dette Sted, hvor ogfaa Olaf opførte en Kirke. Denne Olaf var 

en faare retfærdig Konge, og drog Nordmændene aller førft til Ghriftendom- 

men. Magnus, hans GSøn, undertvang Danerne, Harald, Olafs meget 

flemme Broder, lagde Orfnøerne til fit Rige og ubdvidede dette lige til de 

riphæeiſte Bjerge og Island". Her figtes, fom man feer, tydeligt nok til 

Helgenerne paa Kinn og Selle, eller St. Sunniva med Følge, hvilfe Mag. 

Adam eller hans Kilde har forverlet med St. Urfula og de 11000 FJomfruer, 

og hvis Hiftorie ogfaa er disfes overmaade liig. Olaf Trygvesjøn har han 

ligeledes forverlet med Olaf den hellige, hvis man ellers ikke Fan antage, at 

denne ogfaa har bygget en Kivfe paa Selle, hvad der flet ikke er ufandfynligt. 

Mund. Det norſte Jolld Hiftorie. J. U. 30 
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Martyr St. Olafs Lig, ved hois Grav fige til den Dag i Dag Herren udfører 
underbare Helbredelfer” ... her følger det tidligere (S. 371) anførte Sted; 

og derefter en fort Opregnelfe af de forfte Biftopper m. m., bviltet lige- 

fedes ovenfor er anført. „Efter Norge", beder det dernaſt, ,bviltet er 

det pderfte Land mod Norden, finder man ingen menneffelig Bolig, fun 

Det forfærdelige og ftore Verdenshav. Men vdette har lige overfor Norge 

manqe ikke umerfelige Øer, fom nu næften alle ere Mordmændenes Her- 

redømme underfaftede, og Derfor ej ber bør forbigaaes, faa meget mere 

fom ogfaa de ligge under Hamburgs Erkeſtol. De førfte ere Ortnøerne 

2) Der: ligge mellem Norge, Britanien og Irland, og fpotte det 

brufende Havs Jrufler. Til dem flal man fra ven norføe Stad Thrond— 

bjem funne fejle paa een Dag. Fra Ortnøerne ftal der, fom man figer, 

være lige faa fang Sejlads enten til England eller Skotland *). ... 

Oen Thyle, der, uendeligt langt affondret fra de øvrige, ligger midt i 

Oceanet, ffal neppe være befjendt *). Dog fortælles der om den, faavel 
af De romerſke Forfattere fom af Barbarerne, meget, der er værd at 

mdd Dette Thyle kaldes nu Island, efter den Jis, der bin— 

der Oceanet. Om denne O fortalles det merkelige, at hiin Jis forme— 

Delft Dens Alde ev faa fort og tør, at den brænder naar man antænder 

Den 3). Oen er meget ftor, faa at den fan rumme mange Mennefter, der alene 

feve af at opføde Kvæg, og Élæde fig med dets Uldz Der Vorer intet Korn 

og findes faare lidet Fræ, derfor ho de i unverjordiffe Huler, benyttende 

fælles Huusly og Leje med deres Koæg 9). . . . Der eve ogfaa flere an— 

Dre Øer i Oceanet, af bvilfe Grønland ej er den mindfte, beliggende 

dybere inde i Oceanet, lige imød Sveriges Bjerge eller De ripbæifte Høj- 

Der" J.L... GQØDen tredie Ø ev Haalogaland. Den ligger Norge 
nærmere, og ftaar iffe tilbage for De øvrige i Storrelſe %). Denne feer man 

1) Her anføres nogle Notitfer fra Martianus og Solinus. 

2) Man feer, at Mag. Adam ej har været paa det rene med Orknéernes Be— 
liggenhed, og at han har flaaet ſaavel Færøerne fom Hjaltland fammen 

meb dem. 

3) Det er næften Ord til andet Orofius”s Ord, I. 2. 

4) Her anføres atter noget deels efter Beda, fom udtrykfeligt nævnes, deeld 

efter Solinus. 

*) Gandfynligviié en urigtig Foreftilling om de faakaldte Bruunkul eller Surt- 

arbrandr. 

9) Her følger bet ovenfor S. 221 nederft og 222 anførte.  VBeffrivelfen over 

FIslændingernes Boliger er, fom man feer, overdreven, og Éan i alle Fald 

fun figte til de aller fattigfte Folks Jordhytter. 

7) Se ovenfor S. 230. 

*) Det ſees her, at Mag. «dam ikke har haft fjernefte Foreftilling om Haalo- 

galandé vette Beliggenhed, men at han har antaget dette ftore Landffab 

for en fjeen DØ, hverken landfaft med det egentlige Norge eller med Finmarken. 
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om Sommeren ved Solhvervstid Solem i 14 Dage uafladeligt oper Hori- 

3onten, men favner Den vgfoa i lige faa mange Dage om Mn en 

forbaufende og uforklarlig Sag for Barbarerne, Ver ikke vide at Dagenes 

ulige Længde beftemmes ved Solens MNærmelfe og Tilbagegang. (Her 

følger nu Forklaringen over dette Forhold).  Hedningerne, Der ej vide 

dette, falde hiint Land det hellige og lykkelige“ fiden det fremvifer et faa un- 

dDerbart Fænomen. Dette, forfifrede Danefongen og mange andre, fandt 

virfelig Sted der, ligefom i Sverige og Norge og De øvrige Oer paa 

Den Kant. Derføruden fagde ban at Der af flere var opdaget en Ø i det 

famme Hav, ved Navn Bitnland !). ... Og efter Denne O findes ikke 

fænger, fagde ban, noget beboeligt Land i hiint Ocean, men alt biinfides 

er opfyldt med utaafelig Kulde og uhyre Mørfe; bvilfet Martian omta- 

fer ſaaledes: brinfides Thyle er der en Dags Sejlads til det fammenføbne 

Hav ?). — Dette erfarede nylig Nordmændenes højft erfarne Konge Har- 

ald, der, efter at ban paa et Søtog havde gjennemforffet det nordlige Oceans 

Vidde, endelig paa De mørfe Yderfanter foran Berdens Ende nær var 

med fine Skibe fømmen ud i Afgrundens frygtelige Svælg, og med Nov 

og neppe fom uffadt tilbage". Herefter *) anføres ogſaa et Uddrag af 

en Beretning, Erkebiſkop Adalbert havde meddeett Mag. Avant om en Op- 

Dagelfesvejfe, føm nogle fornemme Frijer i bans Formands (Befcelins) 

Tid havde foretaget til De fjernere Egne af Mordusbavet. De fejlede 

mellem Danmart paa Den ene, og Britannien paa Den anden Side, til 

Orfnøerne; beholdende disfe til venftre, Norge til høyre, ſtyrede de lige til 

Island, og videre mod Nord, fit fee alle de før omtalte Øer, men fom en- 

Delig „i biint frivnede Fisbavs Mørke, bvor den forfærdelige Havbvirvel 

flugte nogle af deres Skibe“; enfelte undfom dog vg landede ved em Klip- 

pe, bvor de fandt Folk, der om Middagen fljulte fig i underjordifte Hu- 
fer, foran bvis FIndgang der faa en Mangde Kar af Guld og andre koſt— 

bare Metaller. De toge af dem faa mange dei Halt formaaede, vg ffyndte 

fig tilbage til Stibene, men faa fig pludfelig forfulgte af fæmpeftore Mænd, 

fedfagede af ligeſaa uforholdsmesſigt ſtore Hunde; visfe grebe en af Følget 

og fønderreve ham ftrar, men De øvrige undføm til Skibene, idet Niferne 

forfulgte Dem ud i Bandet med høje Raad. Her ev Vet tydeligt nok, 

Uarfagen til Jeiltagelfen er viftnot den, at man ſtedſe rejfte tilføs for at 

tomme til Haalogaland, I en tilføjet Scholie er Fejlen imidlertid nogen- 

ledes vettet. Der ftaar: „andre fige derimod at Haalogaland ev den yderfte 

Deel af Norge, at den ligger i Nærheden af Stridfinnerne, og at den ev 

utilgængelig formedelft fine barffe Fjelde og Kulde. 

1) Se ovenfor I, 2. S. 462. 

) Dm Haralds Opdagelfesrejfe fe ovenfor S. 270. 

3) Mag. Adam, IV. 39, 40. 

30 * 
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at en fandfærdig Beretning om et Tog til Bjarmeland er blevet forvan- 

ffet og udſpekket med Fabler om Jotner og Trolde af ſamme Slags fom 

dem, Saxo fortæller om Thorkell Adelfar, og fom ligeledes Danne Hoved- 

indboldet i flere af vore YEventyrfagaer. 

Mag. Adam flutter fin Beftrivelfe over Norden med følgende Ord ): 

Men fe, biint forben faa vilde Danerne$, Mordmændenes eller Sviarnes 

Folk, bvilfet, fom St. Gregorius figer, ikke forftod andet end at give vide 

barbariffe Lvd fra fig, bar nu forlængft lært at iftemme Halleluja til 

: Herrens Priis. Se, hiint Vifingefolf, der, fom vi læfe, berjede Frantz 

rige$ og Fydfflands Kvjier, er nu tilfreds med fine Grændfer, figende 

med UApoftelen; „vi bave ber ingen blivende Stad, men føge efter Dden 

tilkommende“ *); og ,vi tro at fre Herrens Gode i de Levendes Land” 3). 

Ge, hiint forfærdelige Land, altid utilgængeligt formedelit Afqudsdyrkelfe 

„og iffe blidere end Den føytbiffe Dianas Alter" 4), bar nu aflagt fit nature 

lige Naferi, og modtager fappeviis overalt Sandhedens Forfyndere. Djæv- 

fenes Altere ere omftyrtede, Kirfer oprejfes allefteds, og Chriſti Mavn 

opbøjes af alle i fælles Berømmelfe. I Sandhed, denne Forandring „ſtaar 

i den Højeftes bøjee Haand” *); og faa baftigt føber den almægtige Guds 

Ord, at fra Solens Opgang til dens Nedgang, fra Norden og Syden priſes 

Herrens Navn, og alle Tunger befjende, at vor Herre Jeſus Chriſtus er 

i Gud Faders USre, levende og regjerende med Faderen og den Hellig 

aand fra Evighed til Evighed”. 

40. Magnus Dlafsfjøn og Haafon Magnusføn Konger i Norge. Magnus's 
førfte Befterhavstog. 

GSaafnart Kong Olaf var død, blev hans Søn Magnus, der fand- 

fynligviis var tilftede ved hans Døvdsleje, ſtrar tagen til Konge for bele 

- Landet i Viken, fandfynliqviis paa VBorgarthing. Strengt taget var 

imidlertid denne Hviding ugyldig udenfor Viten felv, Da det alene var 

Hvyldingen paa Øretbing i Nidaros, fom gjorde Den, der her fil Konge— 

navn, til den retmæsfige Konge over bele Landet. Heller ikke betragtede 

Indbyggerne af De øvrige Landftaber fig bundne derved, thi Da Gfterret- 
ningen om Olafs Død fom til Oplandene, toge Oplændingerne førar Den 

for 24 Aar fiden afdøde Kong Magnus' Søn og Arving Haakon til 

1) Mag. Udam, IV. 42. 

?) Brev til Hebr. XIII. 14. 

3) Pfalme XXVIL No. 13. 

2) Lucani Pharsalia I. v, 446. 

5) Pfalme LXXVIL 11. 
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Konge, uden al Svivl opmuntrede Dertil af bans Fufterfader, Den gamle 

Steigar-Thore, der alene fynes at have væntet paa Olafs Død for at 

bringe fin Fofterføn paa Fronen og indfætte bam i hvad man ogſaa 

efter de Tiders Begreber med Føje funde kalde hans lovlige Nettiq- 

heder”. Da det gjaldt at fomme Magnus i Forfjøbet, flyndte Haafon 

og Spore fig ſtrax efter til Nidaros, og tilftevnede Ørething. Paa dette 

forlangte Haafon at Forønderne ffulde give ham Kongenavn, bvilfet ban 

ogfaa fil for den halve Deel, ligeføm hans Fader Magnus; eller vettere 

for de to Trediedele, da hans Part viftnof, ligefom Magnus's fordum, var 

beregnet paa at ſkulde indbefatte Froftathingelagen (med Haalvgaland), Gula— 

thingsfagen, og Oplandene, medens Magnus alene beholdt Vifen. Men Haafon 

maatte ogfaa ftrar for Sorøndernes Vedfommende ophave De forbadte Paabud, 

Der endnu vare tilbage fra Sven Ulfivesjøns Tid, navnlig Beftemmelferne 

om Landøre-Ydelfen og om Julegaver *), ligefom ban overboved gav dem 

mange Netterbøder (Metsforbedringer); bvorefter, fom Det heder, alle Thron— 

Der vendte fig til Venffab med ham. Heraf fynes man at funne flutte at 

han i Førftningen har mødt Vanffeligheder, fom han alene har funnet 

bortrydde ved at fove Thrønderne Hine ftore Indrommelſer. Den bojti- 

delige Ophavelſe af Paalæggene fynes at have fundet Sted ved Juletid; 

mange Uger tidligere fan Haakon iffe være fommen til Nidaros eller 

Have tilendebragt fine Forhandlinger med Shrønderne 3). Han tog fig nu, 

1) Det vil firar nedenfor fees, at Kong Magnus udtryffelig gav Thore Skyl— 
den for alt hvad Haakon gjorde. 

?) Om alle disfe Paalæg og de fenere Fritagelfer, fe ovenfor I. 2. S. 815— 

818, og iſer S. 852, Unm. 3. Man fan paa en vis Maade fige, at Haa- 

kon, for at vinde Shrønderne, maatte udftede en Haandfæftning eller Valg: 

Kapitulation, 

3) Da Olaf døde langt nede i Viken den 22de Septr., Fan Efteretningen derom 

paa biin Tid, da Land-Rejfer gik faa langfomt fra Haanden, neppe have 

naaet Steig i Gudbrandsdalen førend i de førfte Dage af Oktober.  Haa- 

Fon tan neppe førar have været rejfefærdig, og har faaledes viſt ikke naaet 

Nidaros førend efter Midren af Maaneden.  Gammentaldelfen af Ørething 

og Forhandlingerne med Fhrønderne maa ogfaa have medtaget nogen Tid, 

faa at han altfaa neppe blev tagen til Konge førend henimod November. Nu 

figer Mortinffinna, at Haafon ophævede Julegaverne den Juul, han til: 

bragte i Nidaros fammen med Magnus, det vil fige Julen 1094 —1095, 

Men da det er højft urimeligt, at han biede faa længe med at give disje 

MNetterbøder, fom til den anden Juul; da de øvrige Sagaer desuden udtryk— 

Feligt henføre dem til hans Fronbeftigelfe, og derhos bevidne at han fiden 
udvidede dem til Oplandene, hvorhen han ej fom efter Julen 1094—955 og da 

han derhos ogfaa, efter fit førfte Beføg i Trondhjem, hvor han aller førft gav 

Metterbøderne, maa have været å Gulathingslagen: falder det naturligt at 

antage, at han har tilbragt fin førfte Fuul i Nidaros, og at MorÉinffinna, ved at 

omtale Julegavernes Ophævelfe, har forvertet venne Juul med denanden. I fig 
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figes Der, en Hird, og vendte fiden tilbage til Oplandene, dog neppe før- 
end fængere ud paa Sommeren, efter at ban imidlertid ogfaa havde be 

føgt Gulatbingslagen og der givet Jndbyggerne de famme Retterbøder, 
fom Thronderne *). Ogſaa til Oplandene udftrakte han dem ved fin 

Filbagefomft til dette Landføab, hvis Indbyggere allerede fra førft af 

havde været ham færdeles hengivne. 4 
Vore Sagaer navne lidet eller intet om, hvad Magnus imidlertid 

tog fig for. Det beder fun i en af de ældfte Saga-Bearbejdelſer, at ban 

„for det mefte oppoldt fig øfter i Viten; at nogle af fendermændene holdt 

med Den ene, andre med Den anden af Brødrene, og at deres Mænd fire 

Des mellem fig om et og andet, medens Kongerne felv vel iffe vare 

uenige, men Dog undgif at opbolde fig paa famme Sted” '). Vi erfare 

Dog af famtidige og paalidelige udenlandffe Kilder, fammenboldte med Be— 

felv var ogfaa den Tid, da Gaverne ſtulde ydes, den belejligfte Tid til at 

ophæve dem. 

1) At Haakon ophævede af Sven UAlfivesføns trykkende Beftemmelfer, der endnu 

gjaldt i Gulathingslagen, ſees af Overffriften til Gap. 148 i den ældre Gu- 
lathingslov, hvor der faar: „Her ere de Retterbøder, fom Magnué den 

gode gav i Langø-Sund; nogle gav ogfaa Haafon Thoresfoſtre.“ Disſe 

Magnus” og Haafons , Metterbøder”' ere opregnede i den ovenfor citerede 

Anm. 3 til I. 2. G. 852. Uagtet det nu nof unde være muligt, at Haa 

ton gjennem Deputerede til, eller til Udfendinger fra Gulathingslagen har 

befvemmet fig til at give disſe Retterbøder, er dog Det naturligfte og ſand— 

fynligfte, at det er føeet ved hans perfonlige Nærværelfe, da han blev byldet. 

Vi have tidligere feet, at Kongerne ved deres Tronbeſtigelſe vejfte fra 

Fylke til Fylfe for at lave fig bvlde, og da nu Haakon, fom vi nedenfor ville 

fee, life førend ved Vintrens Begyndelje i 1094 forlod Oplandene og 

drog til Nidaros, var der rundelig Tid for ham til ogfaa at beſoge Gula- 

thingslagen. Mortinffinna antyder desuden at ingen af Kongerne i den Tid 

holdt fig frille paa eet Sted, 

Morkinffinna fol. 21. a. Da dens Udtryk ere temmelig vigtige, fær for 

Tidsregningens Skyld, meddeles de ber noejagtigt: ,Hann (Håkon) veitti 

prændum réttarbætr å marga lund, ok héldu peir ok mest undir hans 

konungdöm. Magnus konungr var löngum i Vik austr ok hafbi sina 

lenda menn hvårr Peirra, ok keppdusk menn peirra sin å milli um eitt 

ok annat, en konungar våru såttir ok våru litt i einum stad; peir våru 

einn vetr båtir i Nibarösit — — —, 

Jidsregningen for Haakons og Magnus's Regjering frembyder fore 

VBanffeligheder paa Grund af den Uvede, fom berføer i Gagaerne desan— 

qaaende. Saaledes er det allerede i Førftningen paafaldende, at uagtet Snorre, 

Mortinffinna og Fagrffinnna lade Haakon opleve to Vintre efter Olafs Død, af 

hvilke han da tilbragte den fidfte (1094—95) fammen med Magnus i Nidar: 

08, omtale dog de øvrige faa vel fom Thjodrek (Cap. 30) denne Vinter 

fom den førfte efter Olafé Død (fr Magnus Barfods Saga Gap.2, Snorre 

Gap. 2). Det er ovenfor viift, at Haakon fandfynligviis har tilbragt ogfaa Å 

den førfte Juul i Nidaros, og da givet Thronderne de oven nævnte Retter: 

- 
— 
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retninger å vore egne Sagaer, fom dog af Bearbejderne ere bhenførte til 

urigtigt Tidspunkt, at Magnus ikke den bele Did holdt fig frille i Viten, 

men at han ogfaa gjorde et Tog til Syderøerne og Skotland, og blandede 

fig i dette Niges Unliggender. Om han foretog dette Tog efter Opford- 

bøder, og at han den følgende VBaar og Sommer førft har beføgt Gulaz 

thingslagen, og fiden ev vendt tilbage til Oplandene. Denne hans Jilbagerejfe til 

Oplandene omtales flet ikke i Mortinffinna og Fagrffinna, medens derimod Hrokk— 

inffinna, Hryggjarſtykke og Snorre berette den, fom om den fandt Sted ſtrax 

efter at han var tagen til Konge. Ut han virkelig førft beføgte Gulathingslagen, 

og derefter drog til Oplandene, itfe omvendt, fremgaar deraf at Snorre (Gap. 

2) udtrykfeligt lader ham drage „over Dovrefjeld“ til Byen den anden Vin— 

ter, da Magnus allerede var Fommen did; Haafon befandt fig faaledes umid= 

delbart før denne Rejfe paa Oplandene. Større VBanffeligheder opftaa dog 

endnu med Henfyn til hvad Magnus tog fig for i fit førfte Regjeringsaar (1093 

—1094) fom overhoved med Henfyn til hans forffjellige Krigstog. Snorre, 

Hroffinffinna og Hryggjarftytte overfpringe næften, fom vi have 

feet, dette førfte Aar. De lade Magnus fiden om Vaaren efter Haafons Død 

herje t Halland (Gap. 3); derefter omtales Steigar-Ihores Oprør og viften 

med GSveinfe Steinarsføn (Magnus's Saga Cap. 4—14, Snorre Gap. 4—8); 

og derpaa beffrives Magnus”s og til Ortnøerne og Gyderøerne, hvilket 

Hrotfinffinna og Hryggjarftyfte fige at være foretaget efter Jarlen Haakon 

Paalsføns Jilffyndelfe, hvorom Snorre dog intet nævner; Joget beffrives for 

øvrigt eens, navnlig omtales Lagmand Gudrødsføn fom Dernes VBeftyrer; 

han nævnes ogfaa i de Bifer af Bjørn Krepphendte og Gisle Illugesſon, fom 

anføres. Ligeledes omtales Kongens Strid med de to Jarler ved Navn 

Hugo i Ungelsø-Sund; og endelig nævnes om et Forlig mellem Kong Mæl 

folm i Skotland og Magnus, hvorhos der figes at denne overvintrede i Syderøer- 

ne, og at han fil Jrefongen Muirkertadjs daarige Datter gift eller forlovet med 

fin 9aarige Søn Sigurd (Magnus Barfods Gaga Gap, 14,20—25; Snorre 

Gap. 9—12). Morfinftinna fortæller, uden nærmere Jidsangivelfer, om 

Throndernes Opvør efter Haakons Død, famt derefter om NMenigheden med 

Sveinke; da førft omtales. Joget til Halland, og noget fenere, heder det, 

gjorde Magnus Befterhavstoget. Dette beffrives omtrent fom i hine Bearbejdel- 

fer; dog anføres, hvad man her nøje maa lægge Merke til, ikke Skotekon— 

gens Navn, hvor der tales om Forliget mellem ham og Magnus, hvorimod 

Det fiden heder at Stotefongen Melkolm fendte ham fin daarige Datter, for at hun 

tunde egte hans Gaarige Søn Sigurd; her tilføjes at Mæltolm var Fader til den 

Kong David, der fiden blev Konge i Gøotland (fol. 21 a. til 23 b.). 

Fagrftinna lader Magnus herje i Halland det førfte Aar efter at han 

havde taget Kongenavn, førend han tilbragte Bintren i Nidaros fammen med 

Haakon. Derefter omtales Fhores og Thrøndernes Oprør; der nævnes inz 

tet om viften med Sveinfe, men derpaa fortælles Befterhavstoget omtrent 

fom i Morfinffinna, navnlig omtales Malkolm fom Fader, baade til Sigurds 

unge Brud, og til Kong David. Giden tales der i alle Kongefagaer om 

Krigen med Sverige, og derefter om Magnus's fidfte Tog, hvilket alle ere 

enige om at lade ham foretage i fit 10de Megjeringsaar, altfaa 1102—1103. 

Ortneyinga Saga lader Haakon Jarl komme til Magnus efter Steigar-Thores 
Opftand, og faa ham til at gjøre hiint Befterhavstog; her tales ligeledes 

om Lagmand, om begge Jarler Hugo, om Forliget med Kong Mælfolm, og 
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dring fra biin Kant, eller om han alene føgte VBeftjeftigelfe paa denne 

Maade fordi han endnu ej vovede at binde an med Haafon, der havde 

langt flere Iilbængere end han, ja endog i Viten havde en mægtig Støtte 

i fin forrige Fofterfader og hengivne Ben, Lendermanden Sveinfe Stein— 

om hans unge GSøns Giftermaal eller Forlovelfe, men, vel at merke, med 

Irekongen Muirfertads Datter. Gidenefter omtales Magnus's andet Ve- 

fterhavstog, der rigtigt henføres til hans 10de Megjeringgaar (1102—3). 

Sammenligne vi nu disfe Beretninger med de paalidelige Hronologiffe Data, 

fom de føotffe, engelffe og ivffe Krøniker indeholde, da finde vi flere aaben- 

bare Urigtigheder. For det førfte faldt den frotffe Konge Mælfolm Geanmor 

ved Belejvingen for Alnmid den 13de November 1093, og Éunde faaledeg ikke 

flere Aar derefter flutte noget Forlig med Magnus. Dernæft ere en Mængde en- 

gelffe Annalifter, navnlig Chron. Sax., og den paalidelige Florents af Worcefter 

(Thorpes Udgave S. 42) enige om at henføre det Tog, paa hvilket Magnus fældte 

Jarlerne Huge, til 1098; ja endog de islandffe Unnaler og Sagaerne henføre 

Magnus's førfte Befterhavstog til dette Uar, de førfte ved at antegne under 1098 

Sigurd Magnusføns Ophøjelfe til Herffer paa Orknoerne“, de fidfte ved ud: 

tryffeligt at Falde Sigurd niaarig, da Brykuppet mellem ham og den irſte 

Kongedatter beftemteg, medens han fenere ved fin Død 1130 figes at have 

været 40 Aar gammel, hvorved følgelig hans Fødfelsaar bliver 1089 eller 

1090, og hans 9de Aar 1098 eller 1099. Hertil fommer nu ogfaa, at den oven 

nævnte Lagmand, om hvem vore Sagaer fige „at hans Fader Gudrød havde 

fat ham til Landværnsmand over de nordlige Der", ifølge ben manffe Krø: 

nife, Hvorom mere nedenfor, var død flere Aar førend Magnus gjorde fit 

førfte Tog til Befterhavet. Og dog omtales ej alene han, endog i de fam- 

tidige Skaldes Vere, fom fangen af Magnus paa dette Tor, men man 

ffulde af de nys nævnte Udtryf endog flutte at Gudrød, der, fom vi have 

feet, døde 1095, paa den Tid endnu var i Live, Da nu de famtidige Skalde 

neppe kunne have været fejlagtigt underrettede om Navnet paa den Fyrſte, 

Magnus tog fangen, og en faa beftemt Beretning, fom Gagaernes angaa— 

ende tagmand, ej vel Éan favne hiftoriff Grund, om den end kan have været 

henført til en urigtig Tid, nødes man allerede herved til at antage, at Mag- 

nus endnu medens Lagmand levede har gjort et Jog til Syderøerne, men 

at dette dog har været af mindre Vigtighed, og derfor fenere af Sagafkriverne 

er blevet flaaet fammen med det langt vigtigere i 1098. Thormod Torves- 

føn er derfor endog gaaen faa vidt, at lade Magnus i alt, Toget 1102—3 

iberegnet, gjøre fire Befterhavstog, og for at Magnus ogfaa fan fomme i 

Berørelfe med Malkolm, føger han ved faare Eunftige Beregninger at faa 

Olaf Kyrres Død flyttet tilbage til 1087 eller 1088 (fe ifær Orcades, S. 

77—80, Hist. Norv. III. S. 425—432). Hvad nu Malfolm angaar, faa 

er bet dog neppe for hané Skyld nødvendigt, at afvige faa meget fra alle 

Sagaernes udtrykkelige Bidnesbyrd: det lader fig nemlig næften med Vished 

godtgjøre, at hans Navn Éun ved Fejllæsning er Éommet ind i Gagaerne. 

Vi have feet, at Morkinffinna, den ældfte af de nu erifterende Sagabearbej- 

belfer, tun nævner „Skotekongen“, hvor den omtaler Magnus's Forlig med 

denne, uden at Falde ham „Meélkolm“, og at den førft fenere anfører dette 

Navn, hvor det heder at , Malfolm Stotefonge fendte fin Datter til Mag: 

nus i Orknoerne, for at forligeé med ham, og at Magnué gav hende, fom 

da var 5 Aar gammel, til fin Qaarige Søn Sigurd”. Nu vide vi, at de 
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arsføn; eller endelig, om ban alene har væntet paa fin fredelftende Fa- 

ders Død for at tilfredsftille fin Lyft til Krigs-Mventyr, og faaledes, 

ſtrax efter at være tagen til Konge, har foranftaltet et Vikingetog efter 

gammel Biis til de føotffe Der og Farvande, figes ingenfteds; men det 

øvrige Sagaer fortælle dette om Muirfertad, den irffe Konge, og at det 

var hans femaarige Datter Biadmynia, der egtede den GQaarige Sigurd. Ut 

bet var ham og ingen anden, der gav Magnus's Søn fin Datter, feeé af 

de irſte „Fire Meftres Annaler“, der ved 1102 omtale Muirfertadsé Datters 

Giftermaal med ,Sidraid Mac Magnus" 2: Gigurd Magnusføn. Det 

indeholder tillige en Selvmodfigelfe, fom vidner om en Fejl i Fremfiillingen 

eller i Ungivelfen af Perfonen, naar Morfinffinna, efter førft at have talt 

om bet mellem Magnus og GÉotefongen fluttede Forlig, og uden derefter i 

mindfte Maade at tale om nogen ny Uenighed mellem dem , dog lader „Malkolm 

Sfotefonge" ſtrax efter fende ham fin Datter ,for at tilvejebringe Forlig“ 

(til sættar), Ullerede heraf faar man en Unelje om, at Navnet „Melkolm“ 

er urigtigt. Naar man nu erindrer, hvor ofte Jrerne paa denne Tid Fald- 

tes Skoter (vi have allerede feet mange Exempler derpaa, navnlig den fam- 

tidige irffe Unnalift Marianus's eget Filnavn „Scotus“), og ligeledes, hvor 

ofte, ifær i de ældfte Haandførifter, Eaennavne fun betegnes med Begyndel- 

feeébogftaverne, fan man lettelig forftaa, hvarledes den, der aller førft ned- 

førev Sagaen, fan have førevet ,M. Skotakonungr* i den Mening, at det 

føulde læjes ,Myriartak Skotakonungr* og betegne ben irffe Konge Muir- 

Fertadj, men at en fenere Ufffriver eller Bearbejder, der maaſkee levede paa 

Kong VBilljams Tid (1166—1214) og faaledes viftnot fjendte mere til dennes 

Farfader David og Oldefader Mælfolm, end til en irff Konge for 100 Aar 

fiden, og fom desuden vildlededes af Jillægget ,Skotakonungr*, uden videre 

udfyldte hHiint M. til „Melkolm“, hvilket fiden ogfaa Fom i de øvrige Saga- 

bearbejdelfer, og det overalt, hvor GSfotefongen nævnes. Ut Morfinffinnas 

Nedføriver eller hans Original fenere har fundet for godt at tilføje den Oplysning, 

at Mælfoim var Kong Davids JFader, lader fig let forklare, og har intet at 

betyde. Thormod Jorvesføn har feet en Beftyrfelfe paa at det var med 

Mælfolm, Magnus indgif Forlig, i den Omftændighed, at Haafon Haafons- 

føné Saga Gap. 245 lader de ffotffe Gefandter i Uaret 1244 forefpørge fig 

hos Haafon, om han vilde tilbagegive ham bet Rige i Syderøerne, fom 

Kong Magnus Barfod havde frataget hans Frænde Mælfolm. Men det 

maa ber vel erindres, at disfe Ord ere nedffrevne paa en Tid, da der alle 

rede fandtes en Mængde Uffkrifter af Magnus Barfods Saga, hvor Meal- 

kolm nævntes, eller rettere, da der neppe gaves en enefte Uffkrift, hvor der 

paa bette Sted fandtes andet Navn heelt udffrevet, end Mælkolmr, faa at 

det altfaa paa den Tid viftnok var almindelig antaget af alle Sagamaænd, 

at den føotffe Konge, med hvilfen Magnus fom i Berørelfe, var Malkolm, 

ifær da det, fom vi i det følgende ville fee, maa antages fom vift, at Mag- 
nus ogfaa fluttede et Forlig med Mælfolms Søn Gadgar, hvis ffotffe Navn 
nEtgar Mac Malfolm"' Éunde give Anledning til Hans Forverling med Faderen. 
Endog Morfinffinna felv er ældre end 1244, end fige den Tid, da Haafons Saga 

blev forfattet, og Forfatteren af denne, ſandſynligviis Sturla Thordsføn, ned- 

førev viftnok hiin Beretning med fradigt Henfyn til Magnus Barfodsé Saga, 

faadan fom han fjendte den. Vi funne faaledes vift fætte Navnet , „Malkolm“ 
aldeles ud af Betragtning, og derimod tillægge den tidligere omtalte „Skote— 
konge“ det Navn, andre paalidelige Gfterretninger tilfige. Nu erfare vi af 
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fidfte fynes næften at være det rimeligfte, deels af den Kjendffab, man 

forøvrigt bar til Magnus's frigerffe Sind, der aldrig tillod ham at fidde 

rolig, deels fordi vi, fom det fyneg, allerede i November 1093 finde Ham 

i de ftotffe Farvande. Det er endog heel fandfynligt, at Magnus drog 

til Sfotland uden endnu at bave faaet Gfterretning om Haafons Thronbe— 

ftigelfe i Throndhjem. 

flere famtidige Unnalifter, at Melkolms umiddelbare Efterfølger var hans 

Broder Dufniall eller Donald. Florents af Worcefter (4 1118) fortæller 

hvorledes Donald blev Konge i 1093, fordreven af fin Broderføn Duncan, 

men fit ham dræbt og befteg atter Sronen 1094 (Thorpes Udgave I. 32. 35). 

Billjam af Malmébury (V. 400) fortæller i Korthed at Duncan dræbtes ved 

Donalds Foranftaltning, og han igjen dræbtes ved Davids og Kong Villjam 

Rufus's Beftræbelfer, og efterfulgtes af Eadgar. Chron. Sax. omtaler lige 

ledes Donalds Jronbeftigelfe ved 1093, Duncans Drab ved 1094, Donalds 

Fordrivelfe ved Eadgar, Mælfolms Søn, Fort efter Midjelsmesfe 1097, og 

endelig i 1098, Jarlen Hugos Drab ved ,Udvikinger”. De omfrændeligfte 

Beretninger om Begivenhederne fra Mælfolms Død indtil Eadgars Tronbe- 

ftigelfe findes hos Fordun, hvis Meddetelfer her fortjene noget førre Jiltro end 

ellers, efterfom- han citerer Shurgot, eller rettere tildels udſtriver hans Unnaler, 

den famme Thurgot eller Thorgaut, Prior i Durham, der havde været hos 

Olaf Kyrre, og fiden blev Biffop i St. Andrews, faa at han altfaa næften 

var Jjevidne til Begivenhederne (fe ovenfor S. 414). Det heder her, at da 

Malfolm var falden i November 1093, og hans Huftru Margrete bød 4 Dage 

derefter, brød Maælfolms Broder Donald Bane ind, underftøttet af , Norges 

Konge", belejrede Edinburgh, og bemægtigede fig Tronen, Men Donald blev, 

fer Maaneder efter (altfaa Vaaren 1094) fordreven af Mælfolms enefte 

Søn Duncan, der underftøttedes af Viljam Rufus; Duncan herſtede i eet 

Aar og fer Maaneder, da han blev dræbt af Donald (altfaa fidft i 1095); 

bvorefter Donald herſkede i tre Uar (altfaa til 1098); det tilføjes ogfaa fær- 

føilt, at Donald og Duncan tilfammen berffede i fem Uar. Siden, fortælles 

der, blev Donald fordreven af Eadgar, der underftøttedes af fin Morbroder 

Eadgar ASdheling, og nu befteg Tronen 1098; han fangede fenere Donald 

og fod ham blinde, Fordun figer ogfaa, uvift om efter Shorgaut, at medens 

endnu Donald, Duncan og Eadgar fredes om Tronen, fom Magnus Olafs- 

føn, Norges Konge, med en Flaade, underkaftede fig Orknoerne, Syderøerne 

(Mevanias Scotiæ) og Xnglefey (V. 26, 28); hermed maa ogfaa fammenlig- 

nes X. 19, hvor der tales om Underhandlingerne mellem Kong Magnus 

Haatonsføn og Ulerander II 1266, og hvor det heder, at Skoterne havde 

befiddet Øerne indtil Hiin ufalige Tid, paa hvilken Kong Mælfolmé Sønner laa I 

Strid med Donald Bane, og NMiget var ganføe deelt i to Partier, da den 

norffe Konge Magnus Olafsſon fom og erobrede Derne. Meningen heraf er 

aabenbart den, at Magnus i alle Fald Éom til Skotland, da Eadgar havde 

faaet Overhaand over Donald, altfaa i 1098. Men der antydes ogfaa et 

tidligere Tog til Skotland, paa hvilket Magnus hjalp Donald ſtrax efter 

Maltolmsé Død 1093, hvis man ikke føal antage at han fun har fendt 

Donald Hjelpetvopper, uden felv at være tilftede, Dette er dog ingenlunde 

rimeligt, da Magnus, om han forblev hjemme, vilde have blottet fig ved at 

affende Krigere, og da det desuden aldeles fired mod hans Krigerfind, itte 

felv perfonligt at deeltage i et Krigsforetagende, fom han underftattede. 
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I Skotland var Kong Mælfolm, neppe 8 Uger efter Olaf Kvrres Død, 

falden paa et Fog til Rortbumbertand, ved VBelejringen af Alnwick (13 

Nov. 1093); hans ældfre Søn med Margrete, Edward, døde tre Dage 

efter af et Saar, han ved famme Lejlighed havde faaet, og Dronningen 

døde af Sorg over fin Mands Fald, den følgende Dag (46de Nov). 

Det Parti i Skotland, der var misførnøjet med den Indflydelſe, Ang— 

ferne havde udøvet under Mælfolm, ophøjede nu hans Broder, Dønald 

Da vi nu derhos af hvad der ovenfor er nævnt om Lagmand og Gudrød 

erfare at ogfaa vore Sagaer antyde Magnus's Vilftedeværelfe i VBeften før 

1095, bliver det nødvendigt at antage, at Magnus har gjort et faadant Tog 

omfring 1094, men at GSagaerne have forbigaaet det, og benført enkelte af 

de VBegivenheder, fom da forefaldt, til Toget 1098, fom var langt vigtigere, 

medens hiint aabenbart Fun var et i fig felv temmelig ubetydeligt Herjetog, 

maaffee Fun foretaget med de 7 Langffibe, af bvilfe vi fiden finde Magnus 

i Beftddelfe under hang Ophold i Throndhjem. Da Fordun eller hans Kilde 

Shorgaut, fom ber maatte fynes nogenledes paalidelig, figer at Donald, under: 

ftøttet af Norges Konge, Fom til Edinburgh og belejrede den, medens Dronningens 

tiig endnu laa ubegravet i Glottet, ſtulde man formode, at Magnus allere: 

de har været paa denne Kant ved Glutningen af November 1093. Fortæl- 

lingen bliver vel noget mistænkelig derved at den fættes i Forbindelfe med et 

Mirakel, ved hvilket den Fongelige Familie fEulde være undfluppen med Dron- 

ningens Liig fra det belejrede Slot til Dunfermline; og da Thorgaut førft 

13 Aar fenere Fom til Skotland, fan han være bleven fejlagtigt underrettet, 

figefom det dog vel ogfaa maatte tage nogen Tid, inden Donald, der op— 

Holdt fig paa Gyderøerne, erfarede Mælfolms Død, famlede Folk, og Fom til 

Gdindurgh. Men at det dog maa have været endnu feenhøftes eller ved 

Begyndelfen af Bintren 1093, fan man alligevet ej undgaa at antage, da 

alle Kilder ere enige om at henfore Donalds Jronbeftigelfe til dette Aar. 

Magnus maa faaledes allerede da have været i Skotland. Har hannu førft 

ftaart Donald bi, maa han ogfaa have overvintret i Skotland eller paa Sy- 

derøerne, da hans Tog var tiltvaadt faa fildigt paa Aaret, at han ej fan være 

fommen hjem før BVintrens Begyndelfe. Der er ogfaa en anden Grund, fom gjør 

det nødvendigt at fætte Magnus”s Herjetog i Syderøerne, der nødvendigviis maa 

være foretaget efter at Donald havde befteget Tronen, tidligere end Midten af 

1094; det heder nemlig i Sagaerne, at Lagmand vilde fly til Irland, et Tegn 

paa at hans Fader Gudrød da endnu maa herſtket der; det figes desuden udtryt- 

Eeligt i det ovenanførte Sted af Haakon Haakfonføns Saga, at Magnus 

erobrede Derne fra Gudrød; men af de irffe Unnaler erfare vi at Gud- 

rød i dette Uar, og, fom det fynes, temmeligt tidligt, blev forjaget. Mag- 

nus's førfte Tog til de veftlige Forvande maa altfaa henføres til Tiden fra 

October 1093 til ud i 1094. Hans andet, ftore Tog, foregif derimod i 

1098; og den føotffe Konge, med hvem han da Fom i Berørelfe, var viftnot 

Gadgar, da denneg Sejr over Donald i de engelſte Krenifer henføres til 

1097, og hans Sronbeftigelfe endog af Fordun fættes i 1098. Magnus 

bar vel ogfaa da, fom GFordun udtrykteligt figer, og fom nedenfor nærmere 
ſtal vifes, blandet fig i Tronſtridighederne. Magnus's Tog til Halland 

fættes viſtnok vigtigft, fom Mortinffinna figer, efter Uenigheden med Sveinte, 

altfaa i 1096. Da Siden for hans fidfte Tog 1102—1103, er vis, og han 

i 1099 om tilbage fra fit tidligere ſtore Vefterhavstog, ev derved ogfaa Ti— 

den for Krigen med Sverige given, nemlig 1999—1101. 
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Bane, der, fom ovenfor (S. 409) nævnt, var flygtet for Macbetbs og 

og Thorfinns Valde til Syderøerne, paa Tronen, hvortil han ogfaa efter 

De gamle føotffe Arvelobe var nærmeft berettiget. Han indfandt fig med en 

mægtig Hær og belejvede Edinburgh, hvor Malkolms og Margrete3 øvrige 

Børn befandt fig). De flygtede, under VBeftyttelfe af deres Mor— 

broder Gadgar 2Gdbeling, Der nu atter i nogen Fid havde opholdt fig i 
Skotland, til England, og Donald Bane bemægtigede fig Herredømmet. 

Ved Denne Lejlighed underftøttedes8 Donald Bane, fom en famtidig Anna- 

lift >) udtryfkeligt figer, af Norges Konge. Dette fan ej være nogen an- 

den end Magnus, og han maa altfaa, fom ftrar ovenfor antydet, faa qodt 

fom pjebliffeligt efter Fadereng Død have gjort et Tog til de føotfte 

Farvande. Men om Magnus førft er landet paa Oſtſiden af Skotland, 

for atberje, ligefom hans Sønneføn Cyitein fenere, og om ban der har truffet 

Donald ifærd med at belejve Edinburgh, eller om han er dragen lige til 
GSyderøerne og førft Der ev fommen i Berørelfe med ham, nævnes ingen- 

fteds, og vil vel neppe heller nogenfinde blive oplyft.  Nimeligft er det 

dog det forfte, i Betragtning af den forte Tid, der var forløben fiden 

Kong Olafå Død, og da man vanffeligt fan antage, at Magnus har 

vovet at forlade fine Sfibe og med en Deel af fin, viftnok iffe jtore, 

Folfeftyrfe at drage over Land fra Veſtkyſten til Edinburqb, bvilfet maatte 

have været Filfældet, hvis han havde fluttet fig til Donald, medens Denne 

endnu befandt fig i Syderøerne 3). Det lader desuden til, at Magnus 

1) Ut Skoterne (det Feltiffe Parti, der var Unglerne firndff) valgte Donald, 

figes udtryffeligt i Chron. Sax., der og tilføjer at Donald fiden forjog Eng— 

Lænderne. 

2 Nemlig Jhorgaut, hvilfen Fordun her har udffrevet. — 

3, Her maa vi dog nærmere omhandle en Ytring i den oven nævnte Beretning 

af Ordrik (S. 767—68) der Funde fynes at antyde et Tog, foretaget af 

Magnus allerede i 1092. Forſt figer han, at Magnus i 1098 paaførte 

Frevne Krig. Derneſt nævner han Aarfagen dertil, nemlig at Magnus, 

der var mægtig paa Oceanets Der", havde egtet FJrefongens Datter, men 

fendte hende tilbage, da Jrefongen ej havde holdt det indgaacde Forlig. Der: 

for, figer han, begyndte Krigen mellem dem, og i Billjam Rufus's dte Uar til: 

traadte Magnus Toget. Allerede heraf feed tydeligt, at det Tog, han her 

omtaler fom foregaaet i Villjam Nufus's dte Aar, er det famme, for hvilfet 

han ftrar ovenfor angiver Aaret 1098; det fremgaar endnu tydeligere af den 

Beftrivelfe, han fiden giver af Toget, der gjaldt Ortnøerne, Syderøerne, 

Irland, Man og Unglesey.  Ungivelfen , dte Aar“ er derfor aabenbart, fom 

ogfaa Langebek mener, Fejlſtrift eller Fejllæsning for ,, Ilte'', og Spørgsmaa- 

let om Aaret 1092 for Magnus's førfte Tog bortfalder derfor ganſte. Dere 

imod fee vi af Ordrifs Beretning, at Magnus før 1098 har været i Berø- 

relfe med Irekongen og fluttet et Forlig med ham, hvilket ber er af ftor 

— 
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ſiden fom uvæntet til disſe, men dette vilde ej have funnet ſkee, hvis 

han allerede tidligere havde viift fig paa den Kant. Den Formodning ligger 

endog nær, at han iffe fra førftaf bar tæntt fig Svyderøerne fom fit Maal, 

men at ban førft fenere bar beftemt fig til at Drage derhen, idet Donald, hvile 

fen han vift itfe bar underftøttet for Intet, efter al Nimelighed har af- 

fundet fig med ham ved afftaa ham fine Befiddelfer i Syderøerne, eller 

maaffee endog erfjendt bans Urvefordring paa hele Denne Øgruppe *). 

Hvorledes dette nu end forholder fig, maa hans Underftøttelfe, fiden den 

udtryffeligt omtales, have bidraget væfentligt til at fætte Donald i Befid- 
delfe af Riget. Det unde ſynes rimeligt, at Magnus, hvad enten han 

førft bjemføgte Oſtkyſten af Skotland, eller ftrar drog lige til Syderøerne, 

ogfaa havde fandet i Orknøerne, for at lade fig bylde af Farlerne; men 

Da intet faadant Beføg omtales førend ved hans fenere Tog, paa hvilket 

han optraadte fom Jarlernes Fiende, er det tydeligt, at han denne Gang 

er dragen Dem i Stilhed forbi, aabenbart fordi ban ej tvoede fig ſterk 

nof til at funne fue de mægtige Jarler. Over Man og Syderøserne 

berffede paa den Tid, fom vi allerede ovenfor have feet *), den mægtige 

Gudrød Meranaqh, der vgfaa bavde erobret Dublin og en ſtor Deel af 

Seinfter.  Faa War i Forvejen (1087) havde den forjagede Fingalls Far- 

brødre, og fandfynligviis ogfaa Fingall felv, underftøttede af Den ulfterffe 

Konges Søn miftet Livet ved et Forføg paa at erobre Man tilbage 3); og 

fra denne Tid, lader det, havde Gudrød, for førre Sikkerheds Skyld, fat 

fin «ldfte Søn, Lagmand, til at forfvare de faafaldte Norderøer, eller 
Den Deel af Øgruppen der ligger nordenfor Forbjerget Urdnamurdan 4). 

Bigtighed, da det indeholder en Untydning af Magnus's tidligere Nærværelfe 

i disfe Egne. 

1) Bi erfare i det mindfte at Magnus fenere opførte fig fom Gyderøernes 
Herre, og fendte en GStatholder eller Underfonge derhen, ligefom at han vir- 

Eelig fluttede et Forlig med, Sfotefongen" hvorved denne gjorde Affald paa 

Herredømmet over Derne.  Henhører nu end dette Forlig nærmeft til 1098, 

faa ev dog højft rimeligt, at det egentlig kun fornyede et, fom var tidligere 

indgaaet med Donald. 

?) S. 406, 407. 

3) Ulfter-Annalerne, Her ftaar: „En Flaade, med Ragnvalds GSønnefønner og 

Kongen af Ulfters Søn, drog til Man, hvor Ragnvalds Sønner dræbtes". Vi 

have ovenfor (GS. 407) feet, at hiin Gudrød Gigtryggsføn, hvis Søn Fin- 
gall Gudrød Grovan ftødte fra Tronen, netop var en Sonneſon af Ragn- 

vald. Magnvalds Gønnefønner ere altfaa Gudrøds Brødre. Men Fingall 

felv har viftnof ogfaa været med, og Eunde i vidtleftigere Forftand meget 
godt regnes ind under benne Benævnelfe, ifær efter den irffe Udtryks— 
maade. 

Ut Lagmand fattes til Statholder eller Underkonge ſtrax efter Sigtryggsſon— 

nernes uheldige Tog til Man, altfaa i 1087 eller 1088, ſynes at fremgaa 

4 
— 
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Da Magnus fom til Svderøerne, føgte han ftrar at faa Lagmand i fin Bold. 

Denne, der maaffee bavde fit Tilhold paa Ibviſt '), tog Flugten, men 

Magnus og bans Mænd forfulgte bam fra Ø til Ø, og fit ham endelig 

fat i Mærbeden af Øen Skid (Eye) da han jujft vilde drage over til 

Irland 2). Magnus fod ham lægge I Lænfer og beholdt ham bos fig 

en Stund. Med alt Dette maa en Deel af Aaret 1094 være gaaet hen. 

J denne Tid herſkede der voldfomme Fejder paa JIvland mellem Muir- 

Fertach, der i Maret 1086 bavde efierfulgt fin Fader Tirdelbagh, en 

Sonneſon af Brian Boroimbe, fom Konge i Munfter, og Den mægtige 

Donald O'Lodlan, Konge i den nordlige Deel af Landet. Muirkertach 

gjorde, ligeſom bans Fader før ham, Fordring paa at anſees fom Øens 

Overfonge, men Donald, der neppe ftod tilbage for ban i Magt, og bvis 

Jorfædre, De faafaldte Hy-Niall, i tidligere Dage harde beflædt den 

famme Værdigbed, gjorde ham Denne Fordring firidig, vg lige fra 1088 

indtil Muirfertacds Død 1119 faa de I næften uafbrudt Fejde, idet fnart den 

ene, fnart Den anden havde Overhaand. J Førftningen var Overmagten 

paa Donalds Side; fon endog vdelagde Brians-AEttens gamle Familie- 

fæde Kinkora (Sagaerne$ Kanfaraborg) 3), og fiden (1090) nødfagede 

Muirkertach til at flutte en Fred, hvorved han forpligtede fig til at lade 

fig nøje méd den fydlige Decl af Øen, og hyldede Donald fom fin Over 

herre. Denne Fred var dog ikke af lang Varigped, vg five Aar efter 

finde vi begge Modftandere atter i fuld Krig med binanden i Narbeden 

af Dublin. Blandt de Fvrfter, fom ved denne Lejlighed fæmpede paa 

deraf, at den manſte Krønife lader ham herſte i fyv Uar, hvilket er umu— 

ligt, naar man ikke regner disfe allerede fra et Tidspunkt under hans Faders 

Levetid. Den manſte Kronike fætter nemlig felv Lagmands Ded to eller tre 

Uar før Magnus's Tog 1098, altfaa ved 1095 eller 1096; de fyv Aar 

maa faaledes regnes fra 1088. 

1) Han kaldes nemlig i Gisle JIllugesføns anførte Vers plvistar gramr“. 

2) Magnus Barfodé Gaga Gap. 21. Snorre Gap. 10. jvfr, Gisles og Bjarne 

Krepphendtes Vers, der citeres. Sagaen og Kvadene omtale her ogfaa, 

femmelig omftændeligt, hvorledes Ljodhuus (Lewis), Ivift, Skid, Tyrviſt 

(Tiree) og Myl (Mull) bleve herjede, m. m. Men den Udftrækning, i hvilken 

Ødelæggeljen angives at være ſteet, pasfer mere til Toget 1098, paa bvil- 

tet Magnus var mandftertere; han havde da ogfaa mere færegen Grund til at 

herje Ljodhuus, da Indbyggerne nemlig havde dræbt den Konge, han havde 

fendt dem. Paa fit førfte Fog fynes Magnus fornemmelig at have lagt an 

paa at faa Lagmand i fin Bold, og fiden ifær at have holdt fig ved Ir— 

land, uden maaffee endog at være kommen i Berørelfe med Ljodhuus. Det er 

ovenfor nævnt, at Sagaerne fammenblande Begivenhederne paa begge Tog, 

faa at man alene ved Sammenligning med fremmede Kilder tan nogenledes 

udfinde, hvad der vedkommer det ene eller det andet, å 

3) Se ovenfor I. 2. S, 644. 
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Donald$ Parti, var ogfaa Gudrød Meranagh, Lagmands Fader, der, 

fom det figeg, havde ikfe færre end 90 Skibe, bvoraf man maa flutte at 

pan nylig var fommen tilbage fra et Beſog paa Man eller i Syvir- 

gerne. - Muirfertacd blev aldeles flagen, og maatte, fom det fynes, med 

Gfamme tage Flugten. Men ftrar efter, vendte Munjtermændene, 

D. e. Muirfertad og bans Krigere, tilbage igjen, og forjøge Guv- 
rød fra Dublin, fandfynligviis til Hevn fordi han havde taget Don- 

afds Parti '). Da nu Kong Magnus Olafsføn juft paa denne Tid 

befandt fig i NMærheden af Irland; da vi fre ham optræde fiendtligt mod 

Lagmand, Gudrøds Søn, og da endelig en enkelt famtivdig Forfatter ud— 

tryffeligt taler om et Forbund mellem Muirfertad og Magnus, fan man 

næften iffe tvivle paa, at et faadant Forbund virfelig er fommen iftand, 

og at Magnus maaffee endog har hjulpet bam til at faa Gudrød bort, 
Hvilket nu var faa meget lettere, fom Magnus bavve Gudrods Søn i fin 

Bold, og Derved funde tvinge Faderen tilat gaa ind paa dDe baardefte Ve- 
tingelfer. Da Gagaerne ej omtale, bvad Magnus fenere foretog med 

Lagmand, og vi fort efter finde Denne atter paa fri Fod og efterfølgende 

fin Fader fom Konge i Syderøerne, maa man næften formode, at Gudrød 

bar fluttet en Kapitulation med Muirfertad og Magnus, hvorved bhan 
forbandt fig til at forlade Dublin, imod at bans Søn blev frigiven. Det 
falder næften af fig felv, at han og Lagmand ved famme Lejlighed ogfaa 

byldede Magnus fom fin Overberre, og tog Syderøerne til Len af ham. 

Magnus føal, fom der fortælles, have egtet eller i det mindfte faſtet en 

Datter af Muirfertad, og i det Forbund, fom denne indgif med Magnus, 
maa han blandt andre Betingelfer have anerfjendt ham fom Syderøerneg 

Sensberre og fraffrevet fig felv alle Fordringer paa Visfe?). Saa me- 

get ev vift, at Magnus efter Denne Tid optraadte fom Svderøerneg 

1) Se om alt dette de 4 Meftres Unnaler, faa vel fom Ulfter-Analerne, ved de 
nævnte Uar. 

Det er Ordrik Vitalis, S. 767, der baade taler om Giftermaalet og det 
fluttede Forbund, fe ovf. S. 476. Vi ville ogfaa fenere fe vore egne Sagaer, faa 
vel fom de ivføe Analer fortælle om et Giftermaal mellem Muirfertadjs Datter og 
Magnus's Søn, dog faaledes, at i det mindfte Morfinffinna antyder, at 
hun førft var beftemt for Magnus. Gagaen lægger imidlertid til, at hun 
bengang (1098 eller 1099) iffe var mere end fem Aar gammel, og i faa 
Fald var hun rigtignot ikke engang fød, da Magnus i 1094 var vefter. 
Men det fynes næften urimeligt, at Muirfertad i 1098 feulde have haft faa 
ung en Datter. Hans Fader Tirdelvad var nemlig ved fin Ded (1086) 77 
Uar gammel, altfaa fød ved 1009; Muirkertach felv omtales allerede fom 
fuldvoren Kriger og Unfører ved 1075; han er faaledes neppe fød fenere 
end 1040, og efter den fædvanlige Beregning føulbe man antage at ban da 
ved "1098 havde fuldvorne Døtre. Der omtales i det mindfte een Datter af 
ham, fom i Uaret 1100 eller 1401 egtede Arnulf af Montqomery, (fe nedenfor), 

— 
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Herre, og udøvede Metten til at udnævne Underfonger over dem 2). Hans 

Tog, fom maaftee opvrindelig fun var anlagt paa at herje enkelte Kyjter 

og vinde Bytte, fit faaledes, ved de vderft heldige Omftændigbeder, han 

forefandt, et Udfald, Der ej alene udøvede en afgjørende Indflydelfe paa 

hans hele øvrige Liv, men ogfaa var af den ſtorſte Vigtighed for Norges 
fremtidige politiffe Stilling. 

41. Uenighed mellem Magnus og Haafon. Haafons Død. 

Magnus maa være fommen hjem fra fit Vefterhavstog ud paa Som- 
meren 1094. $0i8 ban, bvad der er hojſt fandfynligt, forſt da fik vide, 

at Thronderne paa egen Haand havde taget Haafon til Konge, maa dette 

have været en faare ubehagelig Overraftelfe før bam, og bans Hu ſtod 

viſtnok til ftrar at fade dem og Haakon føle fin Harme. Men da han 
neppe følte fig fterf not til at begynde aabenbar Krig med Haafon, der nu 

havde en faa ftor Deel af Folfet paa fin Side, er det rimeligt at han for 

det førfte holdt gove Miner, og det er fandfynligviis hertil, den gamle Saqa 

figter, naar Den figer at Kongerne vel vare forligte, det vil fige ikke i aaben— 

bar Fejde med hinanden, men at de dog undgif at fomme fammen, og hver 

havde fine Lendermænd, fom firedes indbyrdes. Lendermændene rundt om 

i Landet have faaledes erklæret fig, nogle for den ene, nogle for den 

anden af Kongerne. Magnus dulgte dog iffe fin Harme ever Haafons 

ftore FIndrømmelfer til Ihrønderne; han fagde at denne, for at vinde Til— 

hængere, havde bortgivet, hvad der ej var hans, men Magnus'8 Ejen— 
dom *); og iſer gav han hans Fofterfader, den gamle Thore Skylden. 

og fom da fynes at have været voren. Var nu den anden et Barn, eller ikke 

endnu fød i 1093, fynes der dd alene at Funne have været Spørgsmaal om den 

førfte. Magnus har imidlertid neppe egtet, men tun fæftet hende, da der in- 

genftedå tales om at han førte nogen Dronning med til Norge. 

1) i ville nedenfor fe Magnus fende Ingemund fom Underfonge til Syder- 

øerne. Strax før havde Muirfertadj ogfaa givet dem en Konge, og fand: 

fynligviis har dette været en af de Handlinger, hvorved han bred Forliget, 

fom Ordrik figer, uden dog nærmere at brtegne, hvori Brudet beftod. 

Magnus Barfods Saga Gap. 2, Snorre Gap. 2, Morkinffinna fol. 21. a. 

Uf de her meddeelte Ytringer, ifær faaledes fom de anføres i de to førft 

nævnte, feer det næften ud, fom om Magnus ogfaa havde Nettigheder over 

Throndelagen, uagtet det dog udtryfkeligt figes, at Haafon blev Konge over 

det halve Norge, faalebes fom bang Fader, det vil altfaa fige over Froſta— 

thingélagen med Haalogaland, Gulathingslagen og Oplandene. Men det 

maa her merfes, at Magnus neppe nogenfinde havde erfjendt Haakon fom 

Medkonge, og viftnok ikke, fordi Thrønderne uden at fpørge ham havde givet 

Haaton Kongenavn, felv havde opgivet fine Fordringer paa i det mindfte en 

Deel af de Eongelige Fndtagter i Thrøndelagen. Magnus fordrede, hvad der 

udtrykkeligt figes i det Vers, fom derom anføres, hele Norge. 

— 
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Ved Vintrens Begyndelfe, medens Haafon og Thore endnu vare Paa 

Oplandene, indfandt Magnus fig. fom det fynes, ganſke uventet, i Midar- 

og, hvor han tog ind i den nye Kongsgaard, bvilfen Harald Haardraade 

havde opført. Hans Henfigt var rimeligvis den, i Haakons Fraværelfe 

at fade fig hylde af Fhrønderne med Det Gode eller Onde; og han bar 

vel ogfan i Mellemtiden fifret fig Biftand af enkelte mægtige Moænd iblandt 
Dem, navnlig Sigurd Ullftreng paa Viggen, der fynes at bave været en 

af hans ivrigfte Tilhengere. Da Haafon og Thore erfarede bans Ankomſt 

til Nidaros, ſtyndte ogſaa de fig derhen; men da Magnus nu holdt til i 

Den nye Kongsgaard, maatte Haafon tage ind i den gamle, eller, fom den 

nu faldtes, Sfulegaarden, nede ved Klemenskirken. Paa denne Maade 

tilbragte De nu De førfte Bintermaaneder og Julen i famme By, men hver 

for fig, og fom man let fan forftaa, i et meget fpendt Forhold. Uf en 

Bife, fom meddeles i Sagaerne med det udtryfkelige Fillæg, at den blev 

fvædet af Thronderne, feer man, at Haafon aabnede Underhandlinger med 

Magnus, og tilbød ban Halvdelen af Niget, men at denne fordrede det 

Hele, altfaa, med andre Ord, aldeles ikke vilde erfjende Haafon fom ret 

mæsfig Konge *). Magnus havde den hele Tid fyv Langffibe — maa- 

fee hele den Styrke, han havde medbragt fra Befterbavstoget — liggende 

fuldt udruftede i Elven foran Kongsqaarden i en Vaag, der ftedfe holdtes 

aaben, og Haafon og Thore ventede hvert Øjeblik et Overfald af ham. 

Det famme har Magnus vimeligviis befrygtet fra dem. Dog var Det 

endnu iffe fommet til noget fiendtligt Sammenftød, da Magnus en Nat 

ftrar efter Kyndelmisfe (altfaa i Februar 1095) gif ombord, og med fine 

Stibe, paa bvilfe han havde Fjeldene oppe og Lys derunder, fejlede ud af 

Gfven ben til Hevringen, hvor han fagde bi, og lod gjøre fore Baal oppe 

paa Landet. Ved Synet heraf trøede Haafon og Folkene i Byen, at han 

havde ondt i Sinde. Haafon fod derfor blæfe Allarm, og bed alle Mand 

at famle fig ude paa Øren. Her forbleve de under Vaaben den bhele 

Nat, og Da Magnus næfte Morgen faa den ſtore Skare, vovede han ikke 

noget Angreb, om ban for Reften bar haft noget faadanti Sinde, men ſty— 

vede ud af Fjorden og videre fyd efter, førft til Gulatbingslagen og fiden 

til Viten. Haafon taffede Bymændene for den beredvillige Hjelp, de havde 

pdet ham. Hans Henfigt var nu, viftnok fremdeles efter Thores Naav, 

at Drage over Oplandene til Vifen, fandfynligviis for at tvimge Magnus 
til Forlig, maaffee endog for at fælde ham eller jage ham ud af Landet. 

Umiddelbart før fin Afrejfe fammenfaldte han Bymændene til et Møde, 

og filtalte dem, fiddende til Heft og aldeles rejſeferdig, faaledes: „Jeg 

1) Magnus Barfodsé Saga Gap. LI, Snorre Gap. I. 

Mund. Det norfte Fold Hiftorie. J. lIII. 31 
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gjør herved vitterligt for alle dem;-der kunne høre mine Ord, at Hvis jeg 

føommer tilbage bid til Byen, ſkal jeg belønne enhver efter hans Byrd og 

Stilling, ligeſom jeg lover alle Bymændene mit Venſkab. Jeg er ikke 

ganffe filfer paa, bvad min Frænde Magnus har i Sinde, og hvad han 

nu agter at tage fig for.” Disſe Ovd bleve optagne med megen Gnthu- 

fiasme. Alle de tilftedeværende lovede ham deres Venffab og Underftøt- 

telfe, om ban trængte Dertil, og Den bele Folteffare fulgte ham paa Vejen 

fige ud under Steenbjerget. Men de fan bam itte oftere. Paa Vejen 

over Dovrefjeld forfulgte han en Rype, der floj op foran ham, faa fænge 

at ban paadrog fig en beftig Sygdom, bvoraf han døde endnu oppe paa 

Fjeldet. Kun 14 Dage efter at ban bavde forladt Byen blev hans Lig 
bragt tilbage for at begraves ved Chriſtkirken. Alle Byfolkene gif det imøde, 

de flefte grædende, thi ban var afboldt af Mængden fom fun faa Konger før eller 

fiden. Da ban døde, var han i fin bedſte Ulver, fun fidet over 25 Mar; han 

havde, fom allerede ovenfor nævnt, indlagt fig Krigerbæder ved et Fog til 

Bjarmeland, hvor han Havde fæmpet med de Fndfødte og vundet Sejer M. 

42. Steigar-Thores Oprør og FalDd. 

Det var imidlertid ej alene Kjærligbed til Haafon, fom havde gjort 

Thronderne faa ivrige i at underftøtte Denne, men ogfaa Had til Magnus 

eller. Frygt for at ban, naar ban fom til Roret, atter vilde indføre De 

Paalæg, Haafon havde afftaffet. Efter Haafons Død funde derfor de fleſte 

af Thronderne ikke befvemme fig til at tage Magnus, ffjønt ban un uſtri— 
Digt var Den enefte vetmæsfige Tronarving, til Konge, men de foretrak 

endog en danſt Mand, ved Navn Sven, Sen af en vis Harald Flette. 
Den egentlige Ophavsmand hertil var Steigar-Thore, der var vis paa at 

Magnus aldrig vilde tilgive han at han havde oypftillet ham en beldig 

Medbejler i Haafon. Han oplagde Naad med Sven, Der havde ftamet i 

ſtor Yndeft hos Haafon, felv var af bøj Byrd, og den ſtorſte Viking 

og Krigsmand. Da Thore felv var gammel og tungfør, blev man enig 

om at Sven føulde optræde fom Hovedmand for Opftanden og antage 

Kongenavn, men at Shore ffulde underftøtte bam med fin mægtige Ind— 

flydelfe. Oprorsflokken rejſtes egentlig i Oplandene, hvor Thore boede 

og havde de flefte Tilhengere; her fluttede ogſaa flere andre mgtige 

Mænd fig til Dem, navnlig den forben omtalte Egil Aasfellsføn *) og en 

1) Magnué Barfods Saga, Cay. 2. Gnorre Gap. 2. Morkinffinna fol. 20. 

a. Fagrffinna Gap. 222, 223. Ågrip Gap. 39, 40. Thjodrek Munk, Gap, 

30. Om Haakons Fødfelsaar, fe ovenfor S. 381, Anm. 3. Naar Voget 

til Bjarmeland fandt Sted, figes ej; man feer Éun at det maa have feet 

førend Haakon blev Konge. Det er dog neppe rimeligt at det lede før han 

havde fyldt fit 20de Aar, 1089. 

?) Om Gail, fe ovenfor S. 432, Hvorledes det derhos antydes at han var en 
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Sfjalg paa Jwderen, der upaatvivkelig maa have været en Mtling af Erling 

Skjalgsſon, og maaſkee en Søn af hin Erling, fom i Aaret 1048 herjede i Eng- 

fand 1). Da det er bojft vimeligt, at Egil Aaskellsſon paa Aurland var nær be- 

flægtet med Den Linje af den gamle aurlandføe EL, Der i den fidfte Vid ftod i faa 

nøje Forbindelfe med det danffe Kongebuus, og Da Det Derhos iffe ev 

ufandfynligt, at han tillige har flanet i et nærmere Frændeforhold til 

Sole-Mtten, have vi maaftee i disfe Omftændigheder, fammenboldte med 

Den Oppofition, bvori Sole-Gtten fiden Erling Stjalgsføns Tid mere 

eller mindre havde ftaaet til det norffe Kongehbuus, og dens Venffab og 

GSvogerffab med det danffe, Nøglen til at udfinde, hvorfor Egil, faa vel 

fom Skjalg, vare faa villige til at tage em Danff AEventyrers Parti med 

FIilfidefættelfe af Den enefte retmæsfige Avving til Norges Kongetvone. 

Thore og Sven droge med den hele Oprørsflok over Lefje ned til Raums— 

Dalen og Søndmøre, hvor de flaffede fig Stibe; Derfra Druge de langs 

Kyjten til Nordmøre og Sorondbjem, idet de overalt plyndrede og røvede hos 

alte, der ej vilde flutte fig til dem. Lendermanden Siqurd Ullſtreng, der 

var Magnus bengiten, opffar Hærør, faa ſnart han fif Nys om Oprørs- 

floffens Anfomjt, og ftevnede alle de, ban opbød, fammen til fin Gaard Viggen, 

men Sten og Shore ventede ikke indtil han angreb Dem; De fiyrede lige 

til Biggen, gjorde Landgang, uden at Sigurd funde hindre det, og floge 

ban aldefes. En Mængde af hans Foll faldt, felv flygtede ban til Mag— 

nus, og Sejrherrerne Droge ind til Byen, Hvor nu Den ſtorſte Deel af 

Thronderne erflærede fig for dem *). 

Imidlertid havde Magnus fanet Efterretning om alt dette i Oslo, 

Hvor ban opholdt fig, og famlede ftrar en Hær og Flaade, for at drage 

Svigerføn af Thore, uagtet det tidligere figes at han var gift med Inge— 

bjørg Ugmundsdatter, fee nærmere nedenfor. 

I Hrotfinffinna og Hryggjarftyffe (Magnus Barfods Gaga Gap. 5) ſtaar 

der kun at Sfjalg var en rig Mand.  Mortinffinna Falder ham derimod 

Skjalg af Iaæderen", I Peder Klausføns Overfættelfe ſtaar derimod 

nStjalg Erlingsføn af Jæderen'", hvilket er optaget i Jert-Udgaven af 

Snorre, Magnus Barfods Saga Gap. 4. Muligt at Jillægget , Erlingsføn' 

virkelig har fraaet i det Haandftrift, Peder Klausføn fulgte; thi da Skjalg 

var fra Jæderen, og Navnet var et Wttenavn i Sole-Familien, er det hojſt 

fandfynligt, at hans Fader hed Erling. Han maa dog ikke forverles med 

den mægtige Erling Stjalgsføns Søn Gtjalg, thi denne faldt, fom vi have 
feet, i Nisaa-Slaget, og var allerede voren i 1022, fe ovenfor I. 2. S. 616, 

6185 men han var derimod rimeligvis en Sønnefen af denne Gtjalg, og 

Son af hiin Erling, der i 1048 tilligemed Farbroderen (2) Lodin bjemføgte 

England. ; 

?) Magnus Barfods Saga Gap. 4, Snorre Gap. 4, 5.  Mortinffinna fol. 21, 

a. b. Fagrffinna, Gap. 225, 226. Mortinffinna fortæller dette noget for- 

virret, fom om Magnus felv ſtulde have fendt Sigurd Ullftreng forud, men 
Dertil var der aabenbart itte engang Tid. 

1 
— 

Jå 
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nord efter mod Oprorerne.  Sandfynligviis havde han endog allerede ſtrar 

ved fin Tilbagekomſt begyndt Udruftningerne, for enten at angribe Haakon, 

eller at være rede til at modtage bam. Han fit, fom det fynes, en betydelig 

Styrfe: navnlig omtales der, at Rygerne, eller Indbyggerne af Rogaland, 
fluttede fig til ham, og at han havde Folk fra tvende Lag", nemlig Viken 

(Sefslagen) og Gulathingslagen 1). Han fføyndte fig faa meget han funde, 

og fif beldigt Vejr lige til forbi Stad; men naar Vinden fvigtede, fod han 

fine Folk bruge Aarerne. Da Flaaden var fommen indenfor Arvarhamar 

ftrar øjtenfor Stad paa Søndmøre, lod Magnus Sfibme lagge til Land 

og fine Folt falde fammen til Huusthing >). „Det er eder alle bekjendt”, 

fagde han ber, hvorledes en Oprorsflok bar vejft fig mod os i vort eget 

Rige, under en Hovding, der ev faa meget mindre avveberettiget til Riget, 

fom han itfe engang er indfød i Landet. Disſe Oprørere og alle de, 

fom have erklæret fig for dem, fortjene derfor, at vi forfølge dem, berje 

hos dem og dræte dem, fan meget vi formaa. Thi hvad førre Stam og 

GStjendfel har nogen Funnet tilføje fin ættebagrne Konge, end, faa- 

fedes fom hine Forrædere, der endog bære Lendermænds Navn, have 

gjort mod mig, at tage en faadan Mand til Konge, fom ej ev fongebaa- 

ren til Miget, og Dertil af vinge VG? Mogen Undffyldning bavde de 

Dog, faa fænge min Frænde Haafon fevede, om de føgte at fire ham Be- 

fiddelfen af Riget, og det fandt jeg mig ogfan nogenledes i; men dette fidfte er 

aldeles føammeligt, og jeg fortjener ikke at bære Kongenavn, og vanflægter 

ganffe fra mine Frænder, hvis jeg ikke fætter en Bom for dette Uvæfen. I 

handle derfor vel i at underftøtte mig i dette Foretagende, og I ville 

derved gjøre eder værdige til alle qode og vetfindige Mænds Roos." Ulle 

de Filjtedeværende bifaldt Denne Fale, og man begyndte ſtrax at berje og 

1) Se Gifles Viſe i Magnus Barfodé Saga Cap. 5. 

2) Ut dette Sted laa ſtrax øftenfor Stad, ved Sondmores fydvefilige Grændfe, 

fees deraf, at Kongen, fom hans Tale paa Huusthinget vifer, her gav fine 

Mænd Befaling eller Jilladelfe til at herje hos de Bønder, der havde taget 

Oprørernes Parti, og vi have ovenfor feet, at det Strøg, i hvilket Shore talte 

Filhængere, netop begyndte med Søndmøre, hvor han nys havde været. Gifl figer 

ogfaa i det Vera, der anføres paa dette Sted i Magnuå Barfods Saga: , Kongen 

holdt Huusthing ved Søen, det var indenfor Urvarhamar (Örvarhamarr), og bez 

redte fig til at brænde lige udenfra Stad, men Bønderne flygtede". Det 

er derfor viftnok en Fejltagelfe, naar nogle have villet lægge Arvarhamar 

indenfor Yrje; og denne Fejltagelfe kommer viftnok deraf, at Sagaen tidligere 

anfører bet Vers af Gifl, hvor Sejladfen ved Vrje omtales; dette Vers 

anføres bog Fun til Beviis for at Kongen lod fine Mænd ro, naar der ej 

var Bør. Urvarhamar ev faaledes maaffee det nuværende Uaram vderft 

ved Rødvefjorden lige over for Larsnes. Ulle GStedsnavne nemlig, der nu 

ende paa „—am“, ende i den ældre Form paa ,hamarr*; faaledes , Haram"! 

i Søndmøre, fordum Hårhamarr; ,Sannam'' i Ranrite, fordum , Tunhamarr*, 

+ 
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brænde, thi man var nu fommet i et Fylte, hvor flere af Bønderne havde 

taget Oprørernes Parti og forfynet dem med Skibe. De flygtede nu alt 
hvad de kunde. Saaledes fortfatte Kongen fin Vej lige til Thrond— 

bjem. „Ilden“, figer Stalden Gifl Jllugesføn, der bar befunget Mage 

nus's Bedrifter, ,blusjede op; Hallerne fivrtede ned; den bhøje Lue gik 

oter Deres Hereder; da faa man, hvorledes Kongen firaffede Thores Til— 

bængere, idet Salene faldt ned over dem.” „Da funde man vg”, figer han, 

fee Kongens Flaade, frigerft og fejrvant, medens hans talvige Skarer, 

udbredende Skrak overalt, fnugede Aarerne udenfør Arje“ 1). Thore faa 

ved Hevringen >), færdig til at fejle ud af Fjorden, men der opffod nu en 

faa ftor Forfærdeffe blandt hans Mænd, at Halvdelen af dem toge Flugten, 

og adfpredte fig; med den tilbageblevne Halvdee[ 3) vovede Thore og de øvrige 

Oprørsbøvdinger iffe at oppebie Magnus, men ſtyrede over Fjorden til Vagnvik, 

fode der Skibene i Stiffen, og droge til Lands over Fjeldet, hvor Shore, der var 

gammel og meget feed, maatte lade fig bære paa en Bør ned til Therda— 

fen i det faafaldte Seljehverv *). Her famledes igjen flere af de adfpredte 

Skarer, og der ſkaffedes Skibe til Veje. Man maa endog antage at flere 

af Oprørerne allerede havde Skibe liggende der i Narheden, f. Cr. ved 

Gjøfund eller Vallerfund, da det udtryffeligt fige8 at Thore gif ombord 

paa et ftort og godt Skib, fom han havde ladet bygge. De toge Vejen 
til Haalogaland og ftyrede lige op til VBjarfø, hvor Jon UArnesføn og 

hans Søn Vidfund, fom juft da vare hjemme, maatte tage Flugten over 

Hals og Hoved, medens Thores Flok røvede alt Løsøre, og brændte 

Gaarden op tilligemed et godt Langftib, der tilhørte Vidfund 5). Da Skbet, 

efter fom det fortæredes af Luerne, beldte over til Bagtord, raabte 

Shore fpottende: , bedre til Styrbord, Vidfund!” Fon og VBidfund vejfte 

fydover Dag og Nat, indtil de traf Magnus, fom da enten ftod i Begreb 

med at drage nordefter for at forfølge Oprorsflokken, eller allerede var 

paa Vejen. Thore og Sven maa iffe have gjort Reqning paa, at Mag— 

nus vilde umage fig nord efter Dem, Da ogſaa De efter Ødelæggelfen i 

1) Magnus Barfods Saga Gap. 5. Gnorre (meget forkortet) Gap. 5. 

2) Giſl figer i fit Vers ,,udenfor Lade", 

3) I Gifles Vers, Magnus Barfods Saga Gap. 6, ftaar der udtrykkeligt: 

„Egils Halvdeel adfplittedes pludfeligt; der blev Uro i Hæren". 

%) Navnet Sherdal er endnu til paa en Gaard i denne Dal, ved en Bugt in: 

denfor Ballerfund. hore maa aabenbart have taget Vejen fra Vagnvik 

over til Bandet Thorkvitlan og Stogdalselven; derfra over Olshøjfjeldet til 
Raak inderft i Stjøren, og herfra igjen over til Gjølge, famt langs Gjølge- 

og Sherdal6-Vandenes lille Vasdrag til disjes Udløb nedenfor Thexdal 

Gaard. 

3) Et, fom det fynes, famtidig af Folket digtet Vers anføres herom i Gaga- 

evne, Magnus Barfods Saga Gap. 6. Fagrffinna Gap. 227. 
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Bjarkø atter fiyrede fydefter, og faaledes droge Magnus lige i Møde. 

Overalt, bvør de fom frem, plyndrede de. Endelig fit de Øje pan Mag— 
nus's Flaade, Dog ikke førend de vare fomne heelt til det Strøg, der fald- 

tes Harm-Fjorden, omfring Vorget og Brøns. Da de ikke vovede at 
binde an med Kongens Overmagt, flogtede de hver til fin Kant; Sven 

ftyrede ud til Havs, nogle ind i Fjorden, og Thore og Egil tilbage forbi 

Velfjorden, indtil de naaede Gjjetun paa Havnen, hvor De gik i Land, i 

Den Tanke at det var Fatland. Men Maquus havde faaet Øje paa dem 

og fatte efter Dem, og da bans Flaade nærmede fig Hen, blev Flores 
Mænd, der nys havde fammenlignet deres Skib med Ormen lange, vg fig 

felv med dens Befætning, faa forſkrokkede at de alle løb deres Vej, og 

lode Thore og Egil alene blive tilbage paa Skibet. Thore bad nu ogfaa 
Gail at frelfe fig ved Flugten; det er ftor Stade”, fagde han, ,om en 

faa brav og dDygtig Mand fom du flulde mifte Livet" Egil fvarede: 

„der er juft ikke alt for mange tilbage, om jeg ene bliver Hos dig"). Da Kon— 

gens Skibe lagde til, fad Thore i Forrummet paa fit Skit. Sigurd Ull 

flveng vaabte til han og fpurgte: hvorledes er Ddet med Dig Thore?“ 
„Jeg er farff paa Hænderne men Ddaarlig paa Fodderne”, var Thores 

Svar. Shore og Egil bleve nu gvebne, og deres Mænd, der havde lavet 
dem i Stiffen, men til deres Forfærdelfe merkede at det varen D, ikke 

Faltlandet, bvorpaa De befandt fig, overgave fig paa Maade og Unaade, 

og Det fynes fom om Kongen fljenfede dem Livet. Herom funde der 

Dog iffe være Tale med Henfyn til Shore og Gail; Kongen dømte dem 

til at hænges, og lod dem til den Ende ſtrax fore over til den nærlig 

gende Holm Bomben, hvor en Galge blev rejſt. Thore vøbede Dog ikke 

den mindfte UEngftelfe eller Dødsfrygt, men gif Døden imøde med en Ro— 

lighed og et muntert Sind, der var en bedre Sag værdigt, og mindede 

om Fomsvifingerne efter Slaqet i Hjørungavaag. Da Sigurd Ullftveng 

udbrod i Forundring over hans Fedme, fvarede han: det fommer af min 

Mad og mit ØL. Ved at fee Galgen og Salgevippen, fagde Han ſmilende: 

1) Endog Hroktinffinna og Hryggjarſtykke (Magnus Barfods Saga Gap. 7) 
lade Thore her Falde Egil , Maag''z ligefaa Morkinffinna, der endog til: 

føjer, fom Egils Ord: „ikke monne din Datter vente, at jeg ſtulde flygte 

fra dig”. Dette feer virkelig ud fom om Morkinffinnas Nedffriver har an- 

feet Egil for Thores Svigerføn. Det maa derhos merkes, at Morkinffinna, 

ved tidligere at omtale ham, itte tilfejer noget om hans Giftermaal med 

Ingebjørg Agmundsbatter.  Fagrffinna Gap. 226 og Ågrip Gap. 41 fige, 

ſtjont aabenbart urigtigt, at Egil ej vilde flygte fra fin Huftru Ingebjørg, 

Stoftes Syfter. Man frulde næften formode, at Egil førft havde været gift 

med Ingebjørg, men nu havde forffudt hende og egtet en Datter af Thore. 

Dette unde maaføee forklare, hvorfor Hans „gode Frænder'' fiden ikke bade 

om Naade for ham. 
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Fire Fæller vi vare, 

førte cen ved Noret 1). 

Flere af dem, hvem hans Folt havde tilføjet Stade, gave nu Deres Harme 

Suft i allehaande Bebrejdelfer og Haansørd mod den vargeloſe Olding. 

Navnlig fortælles der at Vidtund FJonsføn, ved at fee ham vakle bid og 

did paa hans Vandring til Galgen — Thore var nemlig, fom ban felv 

fagde, førøbelig til at gaa — raabte fnart bedre til Styrbord, Thore!“ 

fnart bedre til -Bagbord!" for at gjengjelde ham hans Spot, da han op- 

brændte Skibet. Under Galgen ytrede Thore dog et Slags Anger, idet 

ban udbrød: „ilde ere ilde Raad!" Han var faa ftor og Diger, fortælles 

der, at Da Galgevippen hævede fig, fledes Kroppen ved fin egen Tyngde 

fra Halfen og faldt til Jorden. Efter ham blev Egil ført til Galgen. 

Han vifte fig ogſaa beel uforfærdet. Fil Kongens Srælle, der ſkulde for- 

rette Grefutiønen, fagde han: Skjønt I nu føulle hænge mig, er det Dog 

ikke fordi at jo enhver af eder langt heller fortjente flig Straf.“ Derpaa 

vendte ban fig til Kongens Mænd, med de Ord: ,3 glæde eder nok til 
at fee, hvorledes jeg bevæger mine Fødder idag”. „Tror du ikke”, fagde 

De, ,at du felv fan raade for, hvorfedes du teer dig under Henrettelfen?" 

„Det vil nu vije fig”, fagde han; og Da Striffen var lagt om hans Hals, 

fatte han fin ene Fod paa Vriften af den anden, wen i mindfte Maade 

at forandre Denne Stilling, medens han vippedes i Vejret. ' Ulle de Fil 

ftedeværende beflagede at en faa fjef Mand ſkulde ende fit Liv paa Den 

Maade. Kongen fad felv den hele Sid Hos, og var faa vred, at ingen 

af hans Mænd torde bede ham om Naade for dDe Domfældte. Men da 

ban faa Egil Hænge, udbrød han: ,ilde ftaa Vine qode Frænder dig bi". 

Herat, figer Sagaen, funde man ffjønne at han gjerne havde feet, at man 

havde bedet om Naade for Egil. Flere Henrettelfer der paa Stedet om- 

tales ej, faa at man altfaa virfelig maa formode, at Magnus har ſtjenket alle 

dem Livet, fom paa Havnø gave fig i hans Vold 2). Oprørsfongen Sven 

") Det er vanffeligt at vide, hvad han her figtede til. Maaffee han fad i Baad 

fammen med tre af Kongens Sralle; eller han hentydede paa Galgens tre 

- Bjelfer, med Galgevippen i Midten, hvortil han føulde feftes, og faaledes 

fljemtviis Funde fige ,,at føre Noret"'. Det Fan her merkes, at ogfaa de 

fpøgefulde Svar, Ihore gav Sigurd, vare affattede i et Slags Versform, i 

det mindfte med Riimbogftaver.  Gaaledes hans Svar paa Gigurds Spørgs- 

maal, hvorledes han befandt fig (ertu heill): 
heill at höndum,, 

hrumr at fötum; 

og hans andet Svar, angaaende hans Fedme: 

matr minn veldr pvi 

ok munngåt. 

3) Magnus Barfods Gaga, Gap, 6, 7. Snorre, Gay. 5, 6. Fagvjtinna, Cap. 
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undfom til Danmark, Hvor han opboldt fig i al den Iivd, Kong Magnus 

fevede, og indtil Dennes Sønner bleve vorne. Da blev han, fom det beder, 

forligt med Kong Gyftein Magnusſon, der endog gjorde ham til fin Sku— 

telfvend, og vifte ham megen Yndeft 1). Dette ftaar rimeligviis i For- 

bindelſe med den Omftændighed, at Eyſtein var gift med en GSønnedatter 

af Steiqar-Shore, bvis GEL og Benner ſaaledes vel atter maa være fomne 

til Anſeelſe 2). 

1 

2 

— 

— 

Magnus vendte derpaa tilbage til Throndhjem, hvis Indbyggere nu 

227, 228. Mortinffinna, Gap. fol. 21. b. Ågrip, Gap. 41. Thjodrek 
Munk, Cap. 31. Beretningen findes øjenfynligt bedft og ordentligft, baade 

med Henfyn til Begivenhedernes Sammenhæng og Stedsnavnenes Form, hos 

Snorre, fom derfor ovenfor ev fulgt. Med Snorre ftemmer paa det nær- 

mefte erten i Fornmanna Sögur; dog fynes et og andet ogfaa at 

være optaget efter Morfinffinna, der her mod Sadvane vifer fig unsjag- 

tig. Gaaledes f. Er. beffrives Ihores Flugt fra Iherdalen og hans For 

følgelfe ved Magnus, fom om denne havde indhentet ham paa Harmfjorden, 

og fom om han følgelig felv ifte havde naaet længer mod Nord, uagtet der 

ftrar nedenfor tales om at han havde opbrændt Gaarden paa Bjarfø. Lige— 

ledes Faldes det Sted, hvor Thore og fiden Magnus landede, „Seljetun“, 

øjenfynlig fordi der nys forud havde været Tale om GSeljehverv; medens 

Navnet dog er Hesjutun, eller, fom Fagrffinna endnu rigtigere har det, 

Esjutun, nu Gfstun (oftere urigtigt Faldet Øftdun) paa Havneæen. Mangel 

paa nøjagtig Kundffab om Gtedforholdene har ogfaa bragt Nedføriveren af 

den ert, Morfinffinna fulgte, til at nævne Holmen Bomb (Vambarhölmr) 

fom om det var den Ø paa bvilfen Esjutun laa, og fom Flygtningerne for- 

verlede med Faftlandet. Denne ubetydelige, nøgne Holm kunde umulig taz 

ges for Faftland, medens det derimod netop ev rimeligt, at den brugtes til 

Retterfted, og Snorre har derfor viftnok fuldfommen Ret, naar han fortæl= 

ler „at Magnus lod flytte Thore og Egil ud paa Vambarholmen“. Fejlen 

er for øvrigt ogfaa Eommen ind i Fagritinna, Ågrip og Thjodreks Skrift. 

Magnus VBarfeds Saga Gap. 8. GSnorre Gap. 9. Fagrffinna Gap. 228. 

Denne fidfte nævner Nikolas fom den danffe Konge, til hvem Sven flygtede 5 

og fandfynligt er det ogfaa, at Sven opholdt fig hos ham umiddelbart førend 

han vendte tilbage til Norge; men Nikolas var iffe Konge, da Sven fom 

til DanmarÉ, Thi enten levede da endnu Olaf Hunger (f 18de Uuguft 

1095), eller hans Broder Erik var Konge. Men det er muligt, at Nikolas 

allerede da har været Svens VBeffytter. 

GSaaledeg Sigurds og Inges Saga Cap. 18. Snorre Gap. 17. Morkinffinna 

lader Gyftein egte en Datter af Steigar-Ihore, hvilket umulig fan være rig= 

tigt, da denne, der ved fin Død var 64 Aar gammelt — han var nemlig 15 

Uar i 1046 — (fe ovenfor S. 125) allerede længe før fin Død maa have 

haft vorne Døtre, medens Eyftein var fød ved 1088. — Det lader ikfe til. 

at Guthorm, Steigar-Thores Son, har miftet fin Fædrenegaard til Straf 

for Faderens Oprør, ſtjont Forbrydelſe af Ovelsgods "hørte med blandt 

Straffene for Landsforrævderi; i bet mindfte omtales han i Harald Haard- 

raades Saga Gap. 20, Snorre (Cap. 24, fom Indehaver af den Mafur: 

bolle, Kong Harald havde ſtjenket hans Fader. 
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maatte undgjefde baardt for deres Oprør. Han tilføjede, beder det, Dem, 

der bleve overbevifte om at have været Deelagtige i Landsførræderiet mod 

ham, betydelige Neffelfer, brændte deres Bygder, og dræbte enkelte. Thron— 

derneg Overmod blev Denne Gang, fom vet lader, aldeles fnætfet, thi der 

par iffe [ænger Sale om nogen Movdftand, og De fandt det raadeligit, 

ganffe at give fig i Kongens Vold og bede om Naade. - Han vifte fig heller 

iffe faa uforfonlig mod dem, men modtog Forlig af enhver, fom godvillig 

underfaftede fig. Den modige Konge, figer Skalden Giſl, forligtes fiden med 

Dem af fine Fiender, der forbedrede fig; og Den Net, der tilfom de raad— 

fpage Bønder, gav Kongen dem. Der figes Dog itfe, hvad Dette var for 

en Net, eller hvori Betingelferne for biint Forlig beftode. Men naar vi 

fiden fæfe, at Magnus's Sønner afftaffede de Paalæg, Danerne havde ind- 

ført under Sven Ulfivesføn 1), uagtet Haafon Magnusſon allerede ved fin 

Hylding havde afffaffet Dem, bliver det aabenbart, at Magnus for at ftraffe 

Thronderne har ophævet Haafons Beftemmelfer, og igjen indført Paa- 

fæggene, faadanne fom de vare før hans Tid. Ut dette virkelig var en 

Straf, der overgi Fyrønderne, og itfe en almindelig Tilbagekaldelſe af 

Haafons Jndrømmelfer, med hvilfe Magnus havde ytret faa megen Mis- 

fornøjelfe, fee8 tydeligt Deraf, at ingen faadan Filbagefadelfe fandt Sted 

for Gulathingslagen, hvis Fndbyggere, paa De Søndmøringer nær, fom 

Thore mere ved Frufler end med det Gode havde faaet paa fit Parti, 

iffe havde deeltaget i Opvøret. Da Dette egentlig var udganet fra Op- 

fandene, ffulde man formode at de forhadte Paabud ogfaa ber indførtes 

paa ny, men Da den ældre verdslige Gidfivathingslov nu er tabt, funne vi 

iffe vide noget dDerom med Vishbed. Det ev ellers iffe ufandfynligt, at 

hiin Straf maaffee mere rammede Thronderne fordi De vare De førfte til 

at bylde Haafon og Derved gjorde det muligt for ham at optræde fom 

Modfonge, end fordi de havde Deeltaget i det fidfte Oprør, der paa en 

vis Maade funde figes at være en nødvendig Følge af den Stilling, de 

alferede under Haafon havde indtaget lige over før Magnus. 

43. Sveinke Steinarsføns Trods. Forhandlinger med han. 

De Lendermænd rundt om i Landet, der bidtil havde erfjendt Haa- 

fon for deres Overherre, og, fom Det heder, fejdet med Magnus's Fil- 

hængere, underkaftede fig nu alle fammen Magnus, med Undtagelfe af den 

mægtige Sveinfe Steinarsføn øfter ved Elven. Han bavde, fom vi 

') Sigurd Jorfalafares Gaga Gap. 18; Gnorre Cap. 18; Morfinffinna fol. 
24. b. Agrip Gap. 45, jvfr. Gap. 24; og fornemmelig ældre Froftathings- 

lov, XVI. 1—3, jvfr. ovenfor I. 2. 852, 853. 
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bave feet, opfoſtret Haafon førend ban fom til Thore, og havde lagt faa 

megen Elſk paa han, at han ej tunde trøfte fig over hans Dod eller be— 

fvemme fig til at hyrde Kong Magnus. Vel tales der intet om, at han 

deeltog i Oprøret med Steigar-Thore — Det var endog neppe muligt for- 

medelft Beliggenbeden af hans Opboldsfted —; men det er Dog ikke tænke 

ligt, at han ej i det mindfte underhaanden føulde have begunſtiget og un- 

dDerftøttet det. For Magnus maa han allerede fænge bave været en Forn 

i Øjnene, da ban, fljønt Vifværing og faaledes boende i den Deel af 

Landet, der under alle Omftændigheder maatte falde paa Magnus's Deel, 

Dog lige i hans Mærhed erflærede fig for Haafon. Og Magnus vilde 
vel fænge før have brugt alvorlige Forholdsregler imod ham, hvis han 

havde følt fig ſterk nof dertil, hvilket dog iffe paa langt nær funde være 

Filfældet, faa fænge Haafon endnu levede og beberffede frørre Stræknin- 

ger af Landet, end Magnus felv. Nu derimod, fom Eneherre i Landet og 

efter at have fuet de mægtige Thronder, troede Magnus at Tiden ogfaa 

var fommen til at ydmyge Sveinfe. Han faldte fin tro Filhænger Sig- 
urd Ullſtreng, Hvilfen ban imidlertid fynes at have udnævnt til fin Stallar 1), 

til fig, og fagde at ban vilde fende ham øiter til Viken, for at ud- 

fige Sveinke af de Kronen tilbørende Landgodfer og Gjendomme*), 

han fom £endermand bavde i Forlening. „Han har”, fagde Kongen, 

endnu iffe underfaftet fig o8 eller viift 08 nogen Underdanighed, og jeg 

vil at alle Lendermænd i vort Mige enten fulle underkofte fig os, eller 

forlade fine VBejtfler." Kongen betegnede Sigurd for øvrigt tre Lendermænd 

øfter i Viten, til hvem han burde henvende fig, vg paa hvis Troſkab og kraftige 

Biftand han funde regne, nemlig den forben omtalte Dag Eilifsføn, Sven 

Bryggefod 3), og Kolbein Klakka. Sigurd meente at der ej fandtes nogen 

Lendermand i Norge, med hvem han jo alene unde hamle op, uden at 

behøve tre andre Lendermænd til Hjelp. - Kongen fagde at ban ej havde 

Henviift ham til deres Biftand, bvis den ej udfordredes.  Siquid gjorde 

fig nu vejfefærdig, og drog affted fun med eet Skib. Da ban var fom- 

men øfter til Vien, faldte han De oven nævnte Lendermænd til fig, og 

1) Vi finde ham nemlig nu og fiden efter talende til Thinge paa Kongens Vegne. 

?) Den Jalemaade, fom ber anvendes, er „boda af Iöndum ok konungs eign- 

um? (byde af Land og Kongens Gjendomme). Thi de Gjendomme, bhvor- 

med Lendermænbdene forlenedes, Éaldtes ligefrem lönd (Lande), fe ældre Gu- 

lathings Lov Gap. 200 (Lendermandsføn feat tage Haulds Met, om han ej 

faar Land”).  Deraf ogfaa VBenævnelfen lendr madr (egentlig ,landet 

Mand”). 

3) Sven Bryggefod nævnes ogfaa, fom vi ovenfor have feet (1. 2. GS. 836) 

paa Magnus den godes Tid, 1033, 1084, 1035, men hvis Navnet her er 

vigtigt, maa han have været den ovenfor nævnte Svene Farfader. i 
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tillyfte et almindeligt Thing for Det hele Landffab; navnligen indftevnedes 

G(vegrimerne, faa faldtes Grændfeboerne øfter ved CElven. Thinget, der 

efter al Sandfynlighbed ftod ved Borg, var meget falvigt, Dog varde det 

en Fidlang, inden Sveinfe indfandt fig. Hine Lendermænd forberedede 

Sigurd paa, at han i Sveinfe vilde finde en baard Hals, da han var 

faare mægtig og bavde et ftort Tilheng. Mod en faa formaaende Mand, 

fagde De, var Det vaadeligit at fare faa varligt frem fom muligt. Sigurd 

fvarede noget baanligt, at Den Sveinfe Da maatte være en forfærdelig 

Karl, fiden alle tve i Forening med ham felv ikke ffulde funne faa Bugt 

med bam, ifær i en faa rimelig Sag fom den nærværende. De fagde at 

de med af føyldig Iver ffulde underftøtte Kongens Sag, men frygtede fun 

for at ban vilde finde Sveinke langt mægtigere, end han forejftillede fig. 

Endelig faa man en ſtor Sfare nærme fig; den beftod af fem bundrede 

ftaalflædte Mænd, og var at fee til fom blinfende FJismasfer. - Det var 

Sveinkes Flot. Den fatte fig i en Ming. Nu flod Sigurd Ullftreng op 

og talte ſaaledes: Guds og fine Venner fender Kong Magnus Guds og 

fin Hilfen, alle Lendermænd, mægtige Bønder og den hete AUlmue; dertil 

fagre Ord og Venftabstilbud til alle dem, Der ville flutte fig til ham. I 

have vijt fpurgt at Kongen bar venfet Landet for en NRøverflof, der gjorde 

VBønderne i dette Land ſtor Stade. Give Gud, at der nu maatte blive 

Ende paa Deres Frækhed, Der vovede Det ubørte Foretagende, at tage til 

Høvding og Modfonge mod Kong Magnus en Mand, der ikke engang 
var ættebaaren til dette Rige; hvilket ogſaa gif fom man funde vente. 

Nu vil Kongen vife al mulig Blidhbed mod alle dent af bans Mænd, fom 

oprigtigt ville tjene Dam. Han tilbyder fit Værn og Forfvar for alle 

Norges Mænd, ftore og fmaa; og til Gjengjeld fordrer ban af Landets 

SIndbyggere god Fjenefte og fømmelig Biftand. Her ev pjenfynligt intet 

at betænfe fig paa, faa gode Løfter, fom Kongen byder; og bvori alle, fom 

dertil ere værd, bille blive dDeelagtige” FI det famme rejfte en Mand fig 

i Glvegrimernes Flok, ftor og før, iført en loden Kappe, med en ſtor 

Danff Hat paa Hovedet og en Stof med Metalfnap over Arlen; han 
fagde fun disfe Om; Her behøves ingen Rulle, fagde Ræven, drog Har— 

pe paa Iſen“, og fatte fig igjen). Lidt efter ftod Sigurd atter op, vg 
fortfatte fin Tale faaledes: „Af de Ord, der høres fra eders Flof, I 
Elbegrimer, merfe vi fun liden Agtelfe for Kongens Budſkab, eller ven- 

1) Dette Ordfprog, der i Oldfproget lyder faaledes: „era hlums vant, kvad 

refr, drö hörpu å isi*, forflares i FIillægget til Stalda Arnamagn. Udg. IL. 

GS. 182 faaledes: „Paromie er en Maade at udtrykke fig paa, der pasfer 

godt til Tid og Omftændigheder, f. Er. . . (her følger Ordfproget) . . hvil- 
Fet figes til dem, der, ſtjont de betyde lidet, dog give fig en vigtig Mine. 
Ved „Harpe“ forftaaes hev viftnok et Slags. Stjel, „Harpe-Skjel“. 



492 - Magnus Olafséføn (Barfod). 

ffabeligt Sindefag mod 08. Men heri vifer enhver fig fom han er ber 

ftaffen. For nu tydeligere at fremfætte Kongens Wrende til ever, mefder 

jeg herved, at han fordrer fine vetmæsfige Landftylder, Ledingsudredfler 

og øvrige Nettigbeder 1) faavel af de mægtigere fom af de ringere Mænd, 
og enbver vegne nu efter, hvorledes han bar vdet dem; erfjender ban at 

bave ffortet Devi, Da unde han Kongen hvad der fovligen tilfommer ham, 

og førge for fin egen WEre, idet han har for Øje hvorledes det gif dem, 

Der nu nys fatte fig op imod ham”. Da han havde fat fig ned, ftod biin 

Mand ſtrax op, fom før, faftede Hatten lidt tilbage, og fagde: „det feer 

ud til Snee, Svende, fagde Finnerne, havde Stider at fælge"?). Sigurd 

bviffede nu til Lendermændene, at det ej fænger gif an at bebandle denne 

vigtige Sag faa lempeligt. De vaadede ham fremdeles til Forfigtighed mod 

en faa mægtig og trodfig Mand, men han vilde intet høre derom, rejfte 

fig i Brede, faftede fin blaa Kappe af, faa at han ſtod der i fin vode 

Gfarlagensfjortel, og fagde: „nu ev det fommet faa vidt, at enhver maa 

vogte fig: ber ev iffe fænger Sted til at dakke over eller undgan at be 

tegne Manden; alle have feet, hvorledes vi behandles, og om man end 

for eget Vedfommende funde finde fig deri, fan det dog aldrig taales, at Kongens 

Wrende befvares med Spot. Det vifer fig nu, fom Ordſproget figer, at enhver 

agter fig felv bøjeft. En Mand heder Sveinte Steinarsſon; han bor 

øfter ved Elven; han har længe fiddet inde med Kongens Landføylder, og 
opforer fig i det hele taget mev' utilbørligt Overmod og Vigtighed. Man 

fan iffe forundre fig over at Kongen dog vil have mere at fige end ban, og nu 

fordrer fin Net og fine Gjendomme af ham, eller ogfaa udfiger ban af 

fine Forleninger. Her gjelder det nu, iffe at unddrage fig eller fvare med 

Syotteglofer; tbi bans Overmand findes dog nof, om ban end fvarer 

haanligt paa vor Fale. Det er bedre for ham at tage Nev i Sej— 

fene, medens Det endnu fan fler med Wre, end at oppebie den Skjendfel, 

fans Srodfighed vil bringe over ham”. Da vejfte Sveinte fig: det var 

biin famme Mand, fom havde ytret de forrige Spotte-Ord, og Sigurd 

havde nok vidſt bvo han var, men alene med Flid fadet fom om han ej 

fjendte ham. Han ſtod nu op, kaftede Hatten bag fig og fagde: , Put, Put, 

1) Her er alle de Udredfler, der tilkom Kongen, opregnede under et, faa vel 

fom alle de, der vare ham afgiftspligtige. Den Lendermand, der ej var 

gaaet ham til Haande, flyldte Kongen naturligviis Landſtyld af de Fongelige 

Gjendomme, med bhvilfe han fad inde. 
w 
— Ordfproget lyder i det gamle Sprog: ,snæliga snuggir, sveinar, kvåbu 

Finnar, åttu andra fala*, Her tales faaledes egentlig om det færegne Slags 

GStider, der kaldes „Andrer“, og bruges i Nordland og Finmarken. Ved 

dette Ordfprog vil Sveinte aabenbart antyde, at man allerede af Sigurds 

Ord tan fee, hvor han peger hen, 
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Stam for Hundene at Nætvene feed i Bondens Brønd; har man hørt faadant, 

at en ermeløs Mand, med Bagffjorten af, vil byde mig af Land? allerede 

før, Siqurd Udbaand 1), fendtes fo Mænd i famme Yrende, den ene hed Gille 

Bafrauf, Den anden havde et endnu værre Navn; De vare om Natten i 

Hufet og ftjal hvor de fom; byder du mig af Land? 2) Du flog not ikke 

faa ſtort paa, Da min Foſterſon Haakon lebede og da var du faa ræd, naar 
du fom paa bans VBej, fom en Muus i en Skreppe; du var tildekket 

med Klæder fom en Hund paa et Stib; du var froppet i en Sak fom 

Korn i en Stindpofe, du blev jagen fra Din Ovdel fom en Plogheſt af 

Hefteflokfen, og havde ikke ftørre Pufterum end en Dter i en Fælde 7); 

vil du byde mig af Land? Du fan eller taffe mig, om jeg fader vig 
flippe herfra med Livet" — Lader os", fagde ban til fine Mænd, „alle fraa 

op imod dem”! Hans Mænd adløde, og gjorde ffort Vaabenbrag. Sven 

Bryggefod og de øvrige Lendermænd faa nu intet andet Raad, end at 

flaffe Sigurd en Heit, og lade ham ſkynde fig til Skovs faa hurtigt 

ban funde. Dermed bævedes Thinget. Sveinfe vendte tilbage til fine 

Gaarde, men Sigurd maate, felv anden, tage Landvejen til Ibrondhjem. 

Da ban fom til Kongen, fpurgte denne ham, om han iffe nok havde trængt 

til Lendermændenes Hjelp. Sigurd funde ikke negte at bans Ferd havde 

været ubæderlig, men fagde at ban vilde hevne det, bvad det fan flulde 

fofte, og eggede Kongen meget. Denne fyntes ogfaa, at det gif for vidt 

med Lendermændenes Overmod, naar de ikke engang vilde vife deres Konge 

den føyldige Lydighed. Men", fagde han, pher til Lands har det beller 

iffe befommet dem vel; det vifte fig i Olaf den belliges Tid med Erling 

Gtjalgsføn, i min Farfader Haralds Iid med Einar FIhambarffelve, og 

nu fidft med Steigar-Shore og Gqil: det tilhører en Kongens Vardighed 

at nedtryffe fine Undermænds Overmod og Indbildſkbed, naar De iffe felv 

vide at holde Maade; Sveinfe er vift en mægtig Mand, men det fan not 

være at han filer altfor hojt, hvis ban vil prove Styrke med mig“. 
Magnus fod nu udrufte fem Skibe og fiyrede fydefter langs Kyſten lige 

1) En haanlig Omffrivning af Sigurds Silnavn: ullftreng. 

?) Det er rimeligt, at Magnus allerede tidligere, medens Haafon endnu levede, 

havde gjort et Forføg paa at, faa Sveinfe til at undertafte fig; men det 
Navn, Sveinfe angiver paa en af hans Udfendinger, er aabenbart Éun et 
GSypottenavn, og itte det vette. 

3) Heraf fynes det, fom om Gigurd ullftreng, der hørte hjemme i Ihrøndela- 

gen, og fom en Jilhænger af Magnus fandfynligviis ligefaa idet havde un- 

derkaftet fig Haakon, fom dennes VJilhængere Magnus, har lidt Forføl- 
gelfe af Haakon eller dennes Mænd. Denne Forfølgelfe hører da ogfaa til 
de ovenfor omtalte, Fejder mellem Kongernes Lendermænd indbyrdes”. — I 
Sagaen ftaar ikke „Plogheſt““ men ,, Avdsgelding''; af „Ard“ den egent: 
lige nationale Plog. 



494 * — Magnus Otafsføn (Barfod). 

- til Bien, hvor han tog VBejtfler Hos fine Lendermænd. Han tilfjendegav 

Dem, at han nu vilde bjemføge Sveinke. „J maa vide", fagde ban, ,at jeg 

vil være Enefonge her i Norge, faa længe der ej findes nogen jevnbyrdig 

med mig, og jeg finder mig iffe i en faadan Uforffammenbed af Lender- 

mænd, at de behandle mine ypperfte Høvdinger faa ffammeligt fom Sbeinke 

bar behandlet Siqurd Ullftreng”. De forberedte ham par, at ban i 

GSveinfe vilde finde en baade mægtig og uvoren Modjtander, fom bverfen 

havde Mangel paa Folk eller Vaaben; men ban fod fig ikke afſkrokke, og 

Drog affted, ledfaget af De tre ovenfor nærnte Lendermænd. Da de fom 

udenfor Sveinfes Gaard, forefløge disfe Lendermænd fom. det forfigtigfte, 

at de førft ftulde gaa i Land og underføge Forholdene, da de frygtede før 

at Sveinfe havde mange Folt hos fig, ej alene bjemme paa Gaarden, men 

øgfaa fordelte rundt om i Sfovene. Kongen bad Dem gjøre fom De vilde, 

men fovede at fade Bøndene undgjelde haardt, pvis de iffe holdt fig i Sit. 

De vare ikke fomne langt, førend de faa Sveinke ftevne ned fra Gaarden 

med en heel Hær, ypperligt udruftet.  Lendermændene bævede et bvidt 

Skjold i Bejret: ved Synet heraf gjorde Sveinfe Holdt. De tre Len- 

dermænd gif nu hen til ham, og Kolbein begyndte Samtalen med at bilfe 

ham fra Kongen, og i bans Navn bede bar, faavel for fim egen fom 

Kongens Skyld, itfe at lade det komme til Ufred. Bi tilbyde os", fagde 

Han, ,at bære Fredsmaal mellem eder, og du ev Dog en alt for forftandig 

Mand til, uden at bave prøvet mindelig Afgjørelfe, at ville firide mod din 

retmæsfigt udvalgte og ættebaarne Konge: faadant har ikke befommet no- 

gen vel”. Sveinke fvarede at det heller iffe var hans Henfigt at ſtride 

med Kongen; Warfagen, Hvorfor ban vifte fig med en bevænét Skare, 

var alene den, at bindre de anfommende fra at nedtræde Ugrene eller 
gjøre nogen Stade. Han lovede at holde fille der paa Stedet, medens 

De vendte tilbage og fagde Kongen Befted. De gjorde faa, og Da det 

var dem færdeles magtpaaliggende at faa meglet Fred, meldte de ej alene 

at alt var voligt og fredeligt, men lagde endog til, at Sveinte var villig 

at otverfade den hele Sag til Kongens Dom; ,til Gjengjeld", fagde de, „bur— 

De I behandle bam faa midt fom muligt, Det Vil Være eder til ſtorſt 

Hader“. Men Kongen frarede: den Dom ev fart affagt: Han ſtal for- 

fade Landet og aldrig fomme tilbage, fan længe jeg berffer i Norge; Derfor- 

uden ſkal ban mifte alt fit Gods”. Vil det Dog ikke”, indvendte Kolbein, 

tære bæderligit for eder og høres bedre for dem, Ver fpørge Det, om I 

fader det forblive ved Landflygtighedsſtraffen, uden at ban mifter fit Gods, 

fom ban behover til fit Underhold blandt mægtige Mænd udenlands? 

Han vil Dog aldrig funne fomme tilbage, faa fænge vi have hans Lande i 

Baretægt, og du vifer Dig lige fuldt fom en mægtig Mand. Tenk over 

Dette, tag Henfyn til dig felv og din Værvdigbed, fan vel fom vore Od”. 

Å 
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Kongen fvarede fun fort og godt, at Sveinke ftrar frulde bort. Men de vel- 

villige Lendermænd bragte iffe hans Ovd i denne Form tilbage til Sveinke. 

De fagde, at Kongen i al Benlighed bad bam forlade Landet, fom et Slags 

Fyldeftgjørelfe for bvad han bavde førbrudt fig imod ham; det vilde, lagde 

De til, være dem begge til Hæder, thi Kongen vilde fade ham beholde 

faa meget Løsøre, fom funde være anftændigt for bam. Dette er en 

anden Sag", fvarede Sveinke, ,naar Kongen taler venligt og blidt til mig; 

men hvorfor flulde jeg forlade mine Forleninger og Gjendomme? Bedre 

er Det at falde paa fit Gods, end at flygte fra fin Odel. Siger Kongen, 

at Sveinte ikke flyr faa langt fom et Pileſkud'. Heri”, fagde Kolbein, 

funne vi ej være enige med Dig; Det ev bedre at vife fin Hojagtelſe for 

den bedfte Høvding ved Lydighed, end at lade Det gaa til Yvderligheder; 

en brav Mand har det godt, hvor han faa lever; du, fom bar funnet op— 

retholde din VBærdighed mod en faadan Høvding fom Kongen, vil blive 

æret hos de mægtigfte Mænd. Hor nu ogfaa vor Bøn, og viis at 

du fætter Priis paa vort lange Foftbroderffab og inderlige Venffab 

ped at agte vore Od og bytte til vort Forflag. Vi, der ere Benner 

af begge Parter, tilbyde os tvoligen at foreftaa og bevogte Dine Gjendom- 

me; fommer du tilbage, fom vi vente, ſtal du aldrig betale Stat, bvis 

du ikke vil; og vi føulle gjerne fætte Liv og Gods paa Spil for at bringe 

Kongen til at gaa ind berpaa. Men vis nu heller ikke duvort Forflag bort, 

og bring iffe gode Mænd i Forlegenhed og Fare”. Sbeinke taug frille en 

GStund, og fagde derpaa: „J bave taget Denne Sag paa en hojſt forftan- 

Dig Maade. Viſtnok har jeg en Mistanfe om, at I ikke have forebragt 

mig Kongens Ord ganffe fom de fom fra bans Mund, men foørmildet dem 

en god Deel; Dog ſkal jeg for Den Velviljes Skyld, fom I vife mig, 

føje mig efter eders Forflag. Jeg flal forfade Landet og være borte 

en Binter, forudfat at jeg beholder mine Ejendomme i Fred. I funne 

Dog fige Kongen, at jeg gjør dette iffe for hans, men for eders Skyld, da 

jeg finder at I ere mine fande Venner:“ Ligeſom Udfendingerne tidligere Havde 

formildet Kongens Ord, da de ffulde overbringe dem til Sveinfe, faaledes 
overbragte Denu heller ifte dennes Tilbud til Kongen ganſke uforandret. De 
fagde at Sveinke fremdeles var villig at overlade Ult til Kongens Dom, 
og at han tilbød fig at være borte i tre Vintre, efter Hvilfe Han med Kongens 

Samtykke ſkulde funne fomme tilbage. De bade Kongen indftændigt for 
fin egen Hæders Skyld at modtage dette Filbud, og lovede at indeftaa 
før, at ban aldrig ſkulde vende tilbage uden med Kongens gode Vilje. Ef— 
ter nogen Betæntning erflærede Kongen fig villig hertil, og rofte dem 
meget for Den ufortrødne Iver og Belfindethed, de lagde for Dagen. De 
ønffede ogfaa Kongen til Lytte med hans Forfonlighed, vendte tilbage til 
Sveinke, og ytrede deres Glæde over at der mu var ſikker Udfigt til For- 
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lig. , Kongen”, fagde de, ,ønftede gjerne at Fiden for din Fraværelfe 
ſkulde udftrætkes til tre Vintve, men vi vide jo not, at han inden den 

Tid indfer, at ban ej fan undvære dig i Landet, derfor bør du 
iffe betænfe Dig paa at antage dette Vilkaar“. „Det bliver da vel bedft”, 
fagde Sveinke, ,at jeg iffe forvoder Kongen nogen Wegrelſe ved at for- 

blive her; tager altfaa efter Aftale mit Gods i eders Varetægt!” Der- 
paa vendte han om med fin Skare, vg gik op til Gaarden, men forlod 

Den ftrar og fatte over Even til Gautland med alle de Folk, han vilde 

have med; ban havde nemlig allerede fra førft af været forberedt paa dette 

Udfald af Sagen, og var faaledes fuldfommen rejfefærvdig. Kolbein Klakka 

bleb tilbage paa og Gaarden, og fik et berligt Gjeftebud iftand før Kongen, men 
fød fom om Sveinfe allerede havde ovdnet det faaledes. Siden rejfte 

Kongen om til Gjeftebud hos de øvrige Lendermænd, færdeles tilfreds med 

det Udfald, Sagen havde faaet, og vendte Derpaa atter tilbage til Thrond— 

hjem. - Imidlertid beftyredes Sveinfes forrige Befiddelfer af Kolbein, un- 

Der Navn af Krongods, men Kolbein førgede dog for, at Sveinkes Gods 

ej Desuagtet [ed noget Uforæt. Det vifte fig alligevet fnart, at man ej 

vel funde undvære Sveinkes mægtige Arm og baandfafte Huuskarle. Li— 

geſom andre Grændfe-Eyne, havde ogfaa Egnen omkring Elven fra gam- 

mef Tid været et Tilhold for Røvere og andre Ugjerningsmænd; DVisfe 
begyndte nu, Da De ej fænger havde Sveinfe at frygte, faaledes at for- 

urolige Gøvegrimerne med alffens Ran og Overfald, at Lendermændene 

maatfe fende Bud til Kongen og foreftille ham, at Landet paa den Kant 

vilde blive lagt aldeles øde, hvis ban ej faldte Sveinfe tilbage vg over 

drog bam at forfvare Grændfen, da ingen bedre end han var ſtikket til at 

holde flige Skarnsfolk borte, og ødelægge VBifinger. Kongen, hbis Harme 

nu ganſke fynes at have lagt fig, befvemmede fig ogſaa til at gaa ind here 

paa, og Lendermændene [ode Sveinke, der for Fiden opholdt fig i Danmark, det 

vil fige i Halland !), nær ved Grændfen, bilfe fra Kongen, at ban nu 

funde fomme i Fred tilbage og atter tiltvævde fine Gjendomme. Men 
Sveinke gjorde fig nu foftbar, for ret at fade Kongen føle hvor uund- 

værlig ban var for Landet. Han vidfte ifte, fagde ban, om ban kunde 

fæfte Lid til Denne Hilfen, tbi Da Kongen forvifte ham fra Landet, lod det 

flet iffe til at være bans Mening, at han faa fnart ſkulde vende tilbage. 

Han forblev hvor ban var. Man fendte atter Bud til han, men han var 

fremdeles uvoffelig. Da Uvæfenet imidlertid tog Overhaand, maatte Kon- 

gen ſelb — man maa antage den følgende Vaar (1096) — Drage fydefter 

og gjøre et Indfald i Halland, bvorfra de flafte Nøvertog fynes at have 

i) Ut Sveinte opholdt fig i Halland, fres deraf, at Magnué under fit Tog i 

Halland havde Sammenfomft med ham. 
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været foretagne: en Omftændighed, der vakker ſterk Formodning om, at 

GSveinfe, der netop opholdt fig i Halland, felv har baft en Haand med 

deri, for defto mere at fremftynde fin Filbagefaldelfe. Magnus bherjede 

vidt og bredt i Halland, og vandt meget Gods, deels i Bytte, deels i 

Søfepenge; navnligen ſkal Det være gaaet ud over Viffedal '). Dog fynes 
det, fom om ban iffe altid var heldig paa dette Tog. Den danffe Hiftorieftri- 

ver Saro fortæller faaledeg, at han engang, ved et uventet Overfald af 

- Hallandsfarerne, maatte flygte barfodet ned til Stfibene, hvorfor han fpot- 

viis fik Øgenavnet „Barfod“ 2). Dette fit han, fom vi nedenfor ville fee, 

af en ganffe anden Aarfag; men Begivenheden felv er heel fandfynlig, og 

Det faa meget mere, fom man neppe fan antage at Den ftolte Magnus, 

uden efter at have fidt en faadan Yomvgelfe, vilde have befvemmet fig til, 

bvad han virfelig gjorde, at indlede perfonlige Underhandlinger med Sveinte 

og byde bar Forlig. Dette indgik de nu fuldfomment, og afhandlede nøje 

og venføabeligen alt deres Melfemværende (1096). Da ført, figes der, blev 

Det dem flart, hvor flogt og velmenende hine Lendermænd havde gaaet til- 

verks. Sveinke vendte tilbage til fine Gjendomme, og var fiden Mag— 
nus's troeſte og bengivnefte Ben, faa vel fom den ftørfte Støtte og Værn 

for hans Niqe 3). 

Nu førft følte Magnus fig ganſke fiffer paa Fronen. Han arbejdede, figes 

der, fraftigt paa at holde Orden og Nolighed i Landet, og førgede ivrigt 

1) Der er allerede talt om, at Magnus's Jog til Halland i de forffjellige Sa- 

gabearbejdelfer henføres til forffjellige War. Men rimeligft og, fom det fy- 

nes, meeft uforvanffet er Fremftillingen i Morfinffinna, der udtrykfelig 

fætter Magnus's Tog i JForbindelfe med Gveinfes Unliggende, Forſt heder 

det, efter at de fo forgjæves Opfordringer til Sveinfe om at komme tilbage 

have været omtalte: „da Magnus felv fom til Danmark, havde han et Møde 

med Sveinke“; firar efter omtales Toget, til hvilket der altfaa ved de fore- 

gaaende Ord henvifes. Ut Giffedal (Dalen omkring Kongsbakfa) udhæves 

i GSagaerne, torde maaffee alene Fomme deraf at Skalden Bjørn i det Beré, 

hvori Toget omtales, og fom her anføres, taler om de viffedalffe Kvinders 

Uro. Navnet fynes dog her kun tilfældigviis at være valgt, da der ogſaa 

ftaar at Toget gjaldt hele Halland. Man kunde næften formode at Magnus 

ved denne Lejlighed har tiltvunget fig et Slags Hylding af Hallandsfarerne 

lige til Glomfteen nordenfor EthreAaen i Fardhuushered, fe ovenfor S. 4, 

jvfr. nedenfor Side 515. 

GSaro, S. 617. Det er dog neppe rigtigt, naar dette Jog her omtales fom 

en Gpifode af Magnus's Krig med Sverige. Se herom nedenfor, $ 46, hvor 

denne omhandles. 

3) Magnué Barfods Gaga Gap. 9. Snorre Gap. 8. Morkinffinna, fol. 
22—23 a. Disſe Begivenheder maa have fundet Sted om Høften 1095 og 
Vaaren 1096. Haakon døde i Februar 1095; Magnus” Jog mod Steigar- 

Muné. Det norfte Folks Hiftorie. L. I. 32 

— 
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for den almindelige Sikkerhed, forfulgte Ransmand og Uvoftiftere, og flaf- 

fede faaledes, Kjøbmænd og gode Folk den tilborlige Fred. Hertil var, 
fom vi fee, Sveinte ham ifær behjelpelig. Skalden Gifl taler i et af 

fine Vers udtryfkeligt om, hvilken Fred og Sikkerhed Kjøbmændene nøde, 

fornemmelig i den for fine Sørevere ellers faa bekjendte Gaut-Elv. 

44. Magnus's Fredsaar. Den islandffe Skald Giſl Illugesſon— 

Efter den ſidſte Fejde i Halland og Forliget med Sveinke berffede Magnus 

et Par Aar (1096—1098) i Fred, men, fom man maa flutte af det Gfter- 

tryk, de gamle Beretninger lægge paa denne Sag, fremdeles ivrigt beffjeftiget 

med at holde Orden i Landet og førge for Den almindelige Sikkerbed, li— 

geføm vi i det følgende ville fee, at han ogfaa holdt Øje med, hvad der 

foregit i Skatlandene, og føgte at gjøre fit Herredømme gjeldende endog 

over de fjerne Syderøer. Fra Denne forholdsviis rolige Iid have Sa- 

gaerne fun opbevaret os en enefte Tildragelſe, der vel ikke grider fynderligt 

ind i den. politiffe Hiftorie, men dog ev af megen Jnteresfe for faa vidt 

den fafter Lys paa de Tiders Skikke og Sæder, afgiver et Bidrag til at 

fære Kongens Gharafteer at fjende, og derhos indeholder merkelige Antyd— 
ninger af det Forhold, hvori Jsland og SJslændingerne paa den Tid frode 

til Norges Konge. En Sommer, det figeg iffe naar, men maa efter al 

Rimelighed have været 1096 eller 1097, fom Jslændingen Gifl Illuges— 
føn til Norge, og tog fig Herberge hos en anfeet Mand ved Navn Haa- 

fon, der boede paa Forbord, ikke langt fra Nidaros). Gifl var af for- 

nem Et, thi hans Oldefader var ind Hallkellsſon, em navntundig Skald 

i Glutningen af det foregagende Aarbundrede, og Dennes Broder var den 
mægtige borgfjordffe Hovding Illuge den fvarte, Skalden- Gunnlaug Or— 

metunges Fader *). Da Gil endnu fun var en feraarig Dreng, bavde 

han med fin tre Aar ældre Broder været Vidne til, at hans Fader, Il— 

Thore og til Haalogaland ſtede faaledes rimeligviis mellem April og Juni 

famme Aar; hans Beføg i Viten om Sommeren eller Heften (der tales om 

Ugre, der ej maatte nedtrædes); Lendermændene fpaaede Sveinke, at han 

allerede efter ben førfte Vinter vilde blive favnet, og flere Vintre hengik vel 

heller itte, inden han blev tilbagefaldt. 

Forbord ligger itte langt fra Aafenfjorden i det nuværende Skatvols Sogn. — 

2 
— 

Da Tind allerede omtales i Aaret 962, er det merkeligt nok, at hans Son— 

— 

Om Tind og Illuge fe ovenfor iſer J. S. 104, 440; Illuge nedſtammede 

fra Brage Skald og de gamle Konger i Firdafylke, fr ovenfor I. 1. S. 547. 

Te 

neføns Son Gil itte var ældre end I7 Aar ved 1097; men ogfaa Lande 

naama, II. 8, opftiller den famme Genealogi, og da Gil var famtidig med 

Ure Frode, der fandjynligviis er den oprindelige Forfatter til dette Skrift, 
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fuge Fhorvaldsføn, blev drædt af en vis Thormod Kollesføn 1) og den— 

nes Svigerføn Gjovvald. Han gjorde da ved fig felv det Løfte, at hevne 

fin Fader, om det faa ſkulde fofte bam hans Liv; og hans Erende var 

nu intet andet end at udføre denne Hevn, ffjønt han ej var mere end 17 

Aar gammel. Men Gjavvald var imidlertid bleven Hirdmand hos Kong 

Magnus, faa at det var en vanffelig Sag for GYl at faa Lejligbed til 
at dræbe ham. Dette gif bam meget nær, og ban var Den bhele Vinter 

meget nedflagen dDerover. Hans Vert fpurgte bam engang om WAarfagen 

til hans Fungfind; han funde not ffjønne, fagde han, at han pønfede paa 

et eller andet fort Foretagende; vilde han fige ham det, funde ban gjøre 

MNegning paa ubrødelig Faushed, men Derimod vilde han tage ham det 

meget ilde op, om ban foretog fig noget faadant uden at have fagt fra. 

Giſl aabenbarede ham nu hvad det var. Haakon fagde at det var faare 

vanffeligt, da Gjavwvald ftedfe var hos Magnus og ſtod i ſtor Yndeft. 
Han fovede dog iffe at fægge Gifl nogen Hindringer i Vejen, ja gav 

ham endog, da han flyttede ind til Byen for at være Gjavvald fan meget 

nærmere, Det Naad, fom Gifl ogſaa fulgte, at belde fmeltet Vor vver 

fit Anfigt og fade det ftyrfne, hvorved han blev ganſke ukjendelig vg faa 

ud fom om han havde en Hudfyydom. 

Gil føgte længe forgjæves efter Lejlighed til at tage Gjavvald af 

Dage. Et Var Gange var ban han ganffe nær, men Den ene Gang 

var Det i Kirken, bvis Hellighed han ej vilde frænfe; Den anden Gang 

ringede det juft til Moon, og medens hans Fromhed forbød ham at begaa 

Drabet, faa lenge Ringningen varede, gif imidlertid Den gode Lejlighbed 
forbi. Endelig fom den belejlige Stund en Løverdag, juſt fom Gil ftod 

ude paa Gaden, og Kongen med fit frore Følge, bvoriblandt Gjavvald, 

fom gaaende forbi. I det famme fom nemlig Gjavvalds Huſtru, Helga 

Fhormodsdatter, ud af en Gaard med fit Barn paa Urmen, og kaldte 

paa fin Mand; han gif hen til hende og talte nogle Ord med hende, medens 

Det øvrige Følge imidlertid fortfatte fin Gang. Da Gjavvald ilede efter 

Folget, for at indhente det, lob Giſl til, og gav ham et Hug i Urlen 

faa at Armen fant magtesføs ned, uden Dog at gaa af; da Gjavvald 

- vendte fig, gav han ham et lignende Hug paa den anden Urel; da feg- 

fan man neppe tvivle om Glwgtregiftrets Rigtighed. Det tilføjes her, at 

Illuge, Gifles Fader, var gift med en Gønnedatter af den befjendte Bjørn 

Breidvitingatappes Syfterføn Stegge (fe ovenfor I. 2. S. 175,464). Enkelte 

af GSlægtledene fra Jind maa faaledes have været meget gamle. 

1) Thormod Kollesføn fynes ifølge Sturlungafaga II. 39 at have været en 

Etling i dte Led af den tapre Steinthor paa Eyre, der dog var famtidig 

med Sind og Snorre Gode, 

| Gp 
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nede han ned. Giſl lob nu ned til Bryggerne, og fiyrede hen til den 

førfte den bedſte Baad; den var ladet med Flis, og tilbørte en Jslæn- 

ding, ved Mavn Ihorftein, der var meget liden af Vært. Giſl fprang 

ned i Baaden til Thorſtein, og flængte Flifene overbord; han roede ud 

paa Elven, og da han var fommen halvvej8 over, flod han op og raabte 

til dem, der vare paa Bryggen: „de Saar, fom Gjavvald, Kong Mag— 

nus's Hirdmand, bar faaet, eller hans Drab, hvis han dør af dem, lyſer 

jeg mig tilhaande; jeg hed Vigfuus (drablyften) i Morqes, men haaber i 

Kveld at funne bede Ufeig (hvis Dod ej foreftaar)”. Siden roede han vi- 

dere, landede paa den anden Side lidt ovenfor Bakte, og frjulte fig i et 

Krat. Imidlertid blæftes der Ullarm i Byen, og man ledte efter Giſl 

Hhaade til Lands og Vanda. Han blev tilfidft funden, og bragt over til 

Byen. Kongens Mænd bebrejdede Thorſtein at ban havde fat GY over 

Aaen, og fagde at ban fortjente Døden derfor. Men Giſl grev fat i 

Fbhorftein, der gif ved hans Side og neppe naaede bam under Urmen, løf- 

tede ham op med een Haand, og fpurgte om De virkelig truede at en ſaa— 

dan Pusling, hvem ban funde flænge fom et Barn, var iftand til at Drive 

pam fra Baaden; han bad dem derfor at lade bam fare i Fred. De 

gjorde faa, og fagde at ban talede godt og fjeft. GE blev nu fat 

i en Fjeter, fom Kong Harald Haardraade havde ladet gjøre, og af hvil⸗ 

fen hidtil ingen havde funnet undſlippe. Han bragtes ben i et Jordhuus, 

over bvilket en Kone havde Opfigt. 

Paa den Tid var der mange Folk i Byen. Ved Broggen lag tve 

islandſte Stibe; det ene tilhørte Feit, en Søn af Biftop Gisfur; Der 

par ogſaa Preften Jon Agmundsfon, ver fiden blev Biffop, og mange an— 

dre; man vegnede at Der i Ult var over tre hundrede Jslændinger i Byen. 

Der blev nu fammenkaldt et Møde; Kongen var felv tilftede, og ved hans 

Side fad Byens Biftop '). Jon Preft, der var meget yndet af Biftop- 

pen, bar ogfaa nærværende. Kongen var faare opbdragt over Gjavvalds 

Drad, og gav Befaling til at lade Gil drabe. Men i det famme vingede 

Noonklokken 2). „Er det allerede nu Noon”, fagde Kongen; ,fe efter So— 

fen!” Det ftede, og det vifte fig, at Noonbelgen netop begyndte. DBiftop- 

pen fpurgte nu, om Drabsmanden ikke ſkulde nyde elgfred. Kongen 

fagde at det fun var et Kneb, man havde aftalt. Dette benegtede Biftop- 

pen, og bad Kongen handle, fom det var meeft pasfende. Han føjede Bi- 

1) Denne Biffop var enten den forhen omtalte Adalbert (fe ovenfor S. 425) 

eller hans Eftermand Simon, Merkeligt er det, at han ber kaldes „By— 

biſtoppen“ (bæjarbyskup) bvilfet ogfaa vifer, at Byen nu var bleven Bi- 

ffopsjæde. 

?) Nona, den 9de Jime, eller Kl. 3. Det vingede nemlig til Noonhelg før 

Søndagen, fe ovenfor I. 2, S. 632. 
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ffoppen, og udfatte Henrettelfen til førftfommende Mandag. Siden fom 

mange Islandinger, bvoriblandt en heel Deel af Gifle8 Frænder og Ven- 

ner, fammen for at raadflaa om bvad man føulde foretage fig. Men de 

funde iffe fomme til nogen Enighed. 

Den følgende Dag, Søndagen, fendte Gjavvald Bud til Kongen med 

Anmodning om at ban vilde umage fig til ham. Kongen fom, og Gjav- 

vald fagde at han vilde beftiffe fit Huus, da han iffe vidfte hvor lang 

Tid han havde tilbage at leve i, men ønffede inderligt, at Kongen gav Gifl 

Grid, da han faa mandigt havde hevnet fin Fader. Da Kongen fvarede, 

at Dette neppe funde lade fig gjøre, fagde Gjavvald: ,du veed, Kunge, at 

jeg bar fulgt Dig Længe, ftundom vovet mit Liv for Dig, og været vrede til 

alt, bvad du paalagde mig, godt eller ondt. Vi fres maaffee nu for fidfte 

Gang. FJeg bar talt med Prefterne, aabnet mit Hjerte for dem, og mod- 

taget dereg Hjelp; De fige, at min Sjæl vil funne frelfes, hvis jeg til- 

giver, hvad man har gjort mig imod, og jeg haaber derfor, Herre, at du 

ej vil ftænge Himmeriges Porte for mig ved at lade hiin Mand drabe.“ 

„Du er en ædef Mand”, fagde Kongen, og gif. Kort efter døde Gjavvald. 

Mandag Morgen tidligt fom FJslændingerne atter fammen. Da fagde 

FJeit: det vil være en Sfam for 08, hvis vor Landsmand vg brave 

Foftbroder bliver dræbt; men par Den anden Side er Det en vanffelig 

Sag, vi have for os, thi man fætter Derved baade Liv og Gods paa 

Spil. Mit Raad er Derfor, at vi nok overlade Sagen til Kongens Dom, 

men bvis han iffe paa nogen Maade vil føjente Manden Livet, fulle vi 

enten alle tilbobe fade os drabe, eller drive vor Vilje igjennem under en 

Formands Unførfel”. De bifaldt dette alle fammen og fagde, at de vilde have ham 

til Formand, og lyde bans Befaling. Filftørre Sikkerhed tog han den Ed af 

Dem, at de føulde adlyde ham i alt, hvad han bød dem i dette Unliggende, 

uden Henfyn til Liv eller Gods. Derpaa gif de i Bad. I det famme 

blæftes der til Møde. Teit lød frar ud af Badebufet, i Sfjorte og Lær- 

redsburer, men med et Guld-Lad om Panden, og med en rød og bruun, 

med Graaffind fodret Kappe, fom ban i ſaadan Haft faftede over fig, at 

Fodret vendte ud. Alle Jslændingerne vare fomne til Modet, men de 

øvrige Folk fra Byen havde endnu iffe paa langt nær indfundet fig. Teit 

fagde da, at de imidlertid ftulde gaa til Gifles Fængfel, og fee om de funde 

fomme Kongens Folt i Forfjøbet. De gikt burtigt og med megen Gny 

benad Gaden. Konen, der fan dem fomme, lob ned til Gifl, og beklagede 

bam, at Kongens Folf — hun troede nemlig at det var Dem — allerede 

vare Der for at bente ham. Men Gil fagde: „lad vå iffe tage 08 nær 

deraf, Moder”, og fvad et Vers, hvori det hed at Døden ej firættede ham, 

Da den dog een Ganq føulde fomme. I det famme hug JsSlændingerne 

Døren op, faa det bragede. Da faa man Gifl fare fammen, men fun 
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ubetydeligt.  Feit bug Fjeteren af ham, og tog bam ind i fin Flok; der 

paa gik de tilbage til Modet. Paa den anden Side af Pladfen gif Sone, Høve 

Dingen for Kongens Gjefter, og ſkulde juft hente Gifl. Ved at fre ham 

i deres Følge fagde ban: „J Islandinger bave i Dag jujt ikke faret 

frem med Lempe, og I ville not fætte eder felv, og iffe Kongen, til at 
dømme. Men man vil fiffert huſke eder, hvad I have gjort denne Mor- 

gen: Kong Magnus er før bleven vred for mindre end nu, Da hans egen 

Hirdmand er bleven dræbt af disfe Falgdjævle" 1). 

Da Thinget var fat, ftod Sigurd Ullftreng op og fagde: „De Flefte 
vide formodentlig allerede, at vor Kammerat Gjavvald er bleven dræbt. 

Der fom en Mand fra FJsland, fom trorde at have Sag med bam, og 

uden førft at henvende fig til ham om Boder, fom andre pleje, anfaldt 

ban ham firar og gav ham Banefaar. Nu forefommer det os, Kongens 

Mænd, fom om Hirdmændenes Liv vil blive anfeet for en alt for ringe 

Ting, bvis det flal Funne gaa an at hugge dem ned, fom denne Mand 

bar gjort. Tilſidſt vil man udftrætke fin Frekhed lige til Overbovevet, 

og iffe ffaane Kongen felv mere end De pvrige. Dette ev aldeles uhørt, 

og maa ſtraffes paa Det ftrengefte. Det var ikke for meget, om der drab— 

tes ti Jslændinger før een af vore Folt, og at De faaledes fil bode for 

deres Uforffammethed, at røve en Mand ud af Kongens Vold”. Derpaa 

taug han. Da ftod Feit op og bad Kongen om Tilladelſe til at tale. 

Kongen fpurgte en Mand der ſtod hos ham, bvo det var. Da ban hørte, 

at det var Veit, Biffoppens Søn, fagde ban: for ingen Priis vil jeg til- 

fade dig at tale, thi hvert Ovd du mæler vil fun fordærve Sagen; du 

fortjente at Tungen var ffaaren ud af din Mund”. Nu ſtod Preſten 

Fon Agmundsføn op og bad om at fige nogle faa Ord. Hvo ev dette, fpurgte 

Kongen. „Det er den islandffe Preft, ban Jon”, fagde Sidemanden. „Dig 

giver jeg Lov til at tale", fagde Kongen. Da rejjte Jon fig og fagde: 

Gud være lovet, at disſe Lande, Norge og Island, nu eve riftne, thi 

forben vandrede Menneffer og Djævte fammen, nu derimod vover ikke Djæ- 

velen faa frætt at vife fig, men ban faar fun et eller andet Mennefte til 

at frembære fit 9Erende. Derpaa havde vi juft nu et Exempel i Den 

Mand, fom nys talte; det ev tydeligt nok at Djævelen talte gjennem Hans 

Mund, thi efter at førft een Mand var bleven Dræbt, fordrede ban ar ti 

Mænd end videre ffulde dræbes. Slige Mænd, mener jeg, lagge vift an 

paa, ved deres onde Vilje og flemme Raad at tilintetgjøre Retfærdighed, 

Miftund og gode Forfatter hos Høvdinger, men Derimod at opbidfe Dem 

1 Det var almindeligt i Norge paa den Tid at give Fölændingerne Spotte- 

navn efter Talgen (mör) der udgjorde en af Dens vigtigfte UdDforfelsartikler, 

De kaldte dem „Talglendinger““ (mörlandar) eller „Talgdjevle“ (mörkjandr). 
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til Grumhed og Udaad, og faaledes at glæde Djævelen ved chriſtne Mends 

Drab. Mu ere vi, Herre Konge, lige faa fuldt dine Thegner, fom Dette 

Lands Indbyggere. Og I, der ere indfatte til Hovdinger og Dommere 

over Folfet i Denne Verden, burde fee til at efterligne Den Dommer, fom 

fommer paa den yderfte Dag, for at dømme hele Verden. Eder, Herre, 

er Det Derfor faare magtpaaliggende at dømme vetfærdigt og ikke vrangt; 

thi til ethvert Thing og Møde fommer den almægtige Gud felv og hans 

hellige Mænd, for at fee til de gode Mænd og De vetfærdige Domme, 

figefom ogſaa Djævelen og hans Fjenere fomme for at fee til de onde 

Mands Gjerninger og De vrange Domme. Og tilfidft fommer, fom vi 

pide, Den Dommer, dev dømmer vetfærdigt i alle Sager. Betank nu, 

Herre Konge, bvilfen Ild er den bedefte og langvarigfte, den fom er lagt 

i Egeſtokke, eller den, fom brænder i førre Kovifte. Hvis du, Konge, dom— 

mer vrange Domme, da vil du blive faftet i det førfte Slags ID; men 

dømmer du retfærdigt efter dit bedfte Sfjøn, da har du Haab om at blive 

renfet i Den Sfjersild, fom fun brænder i tørre Kvifte". Med disfe Ord 

endte Fon Prejt fin ale. Da fagde Kongen: ftridt har du talt, Preſt“; 

Dog [od det iffe til at han var bleven fynderlig vred. Endelig ſtod Gil 

felv op og bad om at maatte tale nogle faa Om. Da Kongen fit vide, 

vo det var, fagde ban at han ej vilde negte ham Det. „Jeg gaar tilbage”, 

fagde Giſl, ,til min Faders Drab. Det udøvede Gjovvald og Thormod; 

da var jeg fer Aar og min Broder Ihorvald ni; begge to vare vi tile 

ftede Derved.  Gjavvald fagde Da, at de ogfaa burde dræbe og, og jeg 

tilftaav at jeg Dengang iffe var ſtorre Helt, end at Graadrøften fad i min 

Hals”. „Da har du fom en Helt ffaffet den Graadrøft Vort”, afbrød 

Kongen ham. |, Jeg negter ikke“, vedblev Gul, „at jeg i Vaar længe bar 

furet paa Gjavvald; fo Gange bavde jeg Lejlighed til at dræbe ham, men 

Den ene Gang undlod jeg det af YErbødighed for Kirken, den anden Gang 

formedeljt Noon-Ringingen, bvilfet vel er Aarſag til, at Noon-Ringingen nu 

ogfaa har frelft mig fra Døden. Mien jeg bar Digtet et Kvæve om ever, 

og vilde gjerne at I hørte paa det".  Kvæd det, om du vil”, fvarede 

Kongen. Gijl fremfagde Det frimodigt, men der var ikke ftor Skaldſkab 

deri. Giſl vendte fig nu til Teit og fagde: „J have udviift megen Mand- 

Dom i eders Ferd mod mig, men nu vil jeg ikke længer fætte eder i 

Fare; jeg vil overgive mig i Kong Magnus's Bold, og bringe ham mit 

Hoved". „Som du vil”, fvarede Teit. Da lagde Gifl Vaabnene fra fig, 
gif over Motfjeterne (Sfranferne), lagde fit Hoved i Kungens Knæ, og 

fagde: „gjor nu med mit Hoved, fom I fynes: jeg er eder takftyldig, 

bvis I ffjenfer mig det, og gjør mig til den Mand, I finder pasſende“. 

Kongen fvarede: „raad felv for dit Hoved, indtag Gjavvalds Plads ved 

Bordet, og foret den famme Fjenefte fom ban. Denne Naade vijer jeg 
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Dig, fordi min Ven Gjabbald felv bad mig Derom. Men 8 Islændinger 

ſkulle qaa i Borgen for dig; for Gjavvalds Drab beftemmer jeg 16 Mer- 

fer Guld, af bvilfe jeg dog dog for dit Vedkommende eftergiver det Halve, 

men bver af de 8 fulle betale 1 Mart”. De taffede Kongen for denne 

Dom, og bleve faaledes forligte. Kongen henvendte fig nu færflilt til 

Ion Preſt, rofte bans Tale, fom ban fagde bar Præget af at fomme 

fige fra Gud felv, og bad bam indflutte ham i fine Bønner, der vilt maatte 

have ftor Vegt hos Gud, efterfom det [od til at bans og Guds Vilje gan- 
fte faldt fammen. Fon fovede det. En Dag fenere, da Jon gif paa 

Gaden, blev ban ogfaa faldt ind til Sigurd Ullſtreng, der faa fog. „Jeg 

veed iffe hvorledes det er, Preſt“', fagde Sigurd, „om Dine Ord bare vidt 

mig, tbi jeg ev fyg, og vilde gjerne at du fang over mig". Jon gjorde 

faa, og fignede ham. , Dine Od have i Sandhed en ftert Birfning, baade 

de haarde og de gode“, fagde Sigurd, „thi nu føler jeg mig vel”. Det 

paaftaaes, at Fon ved denne Lejlighed paalagde Siqurd fom Vønitens at 

oprette et Klofter paa Nidarbolmen og føjenfe fan meget Gods Dertil, at 

Stiftelfen godt funde beftaa. Viſt er det, fom vi nedenfor ville fee, at 

Siqurd oprettede Kloſtret, og Det ev Derfor flet iffe ufandfynligt, at Jon 

fan have taget dette Lofte af ham, tfær da et Klofter-Anlæg paa Denne Holm 

allerede tidligere havde været forføgt, maaftee med VBiftand af Sigurds 

Fader eller Farfader, og han fel desuden fynes at have været en barne 

føs Mand. Sigurd ffjenfede ogfaa Jon gode Gaver, og Dr fliltes av 

fom Benner. Siden rejfte Teit og Jon tilbage til Island '). 

1) Magnus Barfods Saga, Gap. 15—19. Jon Agmundsſons (utrykte) Saga. 

Thormod Jorvesføn (Hist. norv. IL. S. 435) faa vel fom Muller (GSaga- 
bibliothet IL. 398) figer urigtigt at denne Fortælling findes i Mortinffinna, 

hvor den aldeles mangler, At Begivenheden fandt Sted efter Kong Haakons 

Ded og førend Magnus tiltraadte Toget til Irland 1098, Fan frjennes Ver- 

af, at Gifl, efter Sagaens udtrykkelige Udfagn (Magnus Barfodé Saga 

Gay. 20) fulgte med paa dette Jog, medens Magnus ikke, faa længe Haa: 

kon levede, tilbragte nogen heelt Vinter og paafølgende VBaar i Nidaros. Her 

fan der faaledes alene være Jale om Vintrene 19995, 19%, 09 1978. Men 

jo tidligere man fætter Begivenheden, deſto mindre bliver det under alle Om- 

ftændigheder paafaldende Misforhold mellem Gisles ftore Ungdom og de faa 

Slægtled, der forbinde ham med Jind Halltellsjøn. Kun fynesé man af den 

Omftændighed, at Sagaen indføyder Fortællngen efter VBeretningen om 

Sveinke, at unne flutte, at ben neppe bør henføres til VBintren 1995. 

Det maa anfees fom en aabenbar Fejl, naar Moriinffinna, ved at anføre 

Giſles Vers angaaende Magnus's Tog mod Gteigar-Thore og hans Op: 

røréflok, figer at GT da var med Kongen. Thi da Kongen, fom nys paa: 

viift, da endnu iffe havde tilbragt nogen heel Vinter 1 Nidaros, var bet 

umuligt at en Begivenhed fom benne da kunde have fundet Sted; og om 

Drabdet paa Gjavvald endog var begaaet den fidfte Fid af Vintren 1995, 

Da begge Konger opholdt fig famtidigt i Nidaros, vilde Giſl fanvdfynligvus 
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Giſl fynes efter denne Tid at have indtaget en anſeet Stilling ved 

Magqnus'8 Hof. Kongefagaerne anføre flere Vers af bam, Der efter Ver- 

femaalet at dømme alle børe til eet og famme Kvad om Maqnus's Be- 

drifter; men Da De ogfaa handle om VBegivenheder, fenere end Den oven- 

for berettede, fan dette Kvad cj hate været det, fom ban fremfagde paa 

Modet efter Gjavvalds Dad, med mindre han fidenefter har forlænget det. 

45. Magnus'$ andet Befterhavsteg. Svdersernes fuldftændige Erobring. 

Da to Yar vare benrundne efter at Magnus bavde faaet fuldfom- 

men Nolighed oprettet i Landet og befæftet fig paa Tronen, beſluttede han 

at gjøre et nyt Tog til Øerne og Landene i Befterbavet. Det var, fom 

man feer, bans alvorlige Vilje at hbævde Norges Herredømme *over fine 

Sfatlande paa den Kant, faavel over de ældre, fom over de nys erhvervede. 

Den førfte Gang, han vifte fig ide Egne, havde heldige Omftændigheder fat 

ham iftand til at betinge fig Fordele og FJndrømmelfer, der egentlig flet 

iffe fvarede til Den Styrfe, fom ban da bragte med fig '); og det var 

derfor ikke at vente, at dDe Dengang fluttede Forlig vilde blive nøjagtigt over 

boldte, hvis han iffe ved gjentagne Fog i en ftørre Maaleſtok fitrede og be— 

fæftede det Herredømme, hvortil Grunden ved biin Lejlighed var lagt. 

Vegivenbederne i den forte Mellemtid fra 1094 indtil 1098 vifte notføm, 

bvor lidet endnu bans Magt I bine Egne havde at betyde. Da Gudrød 

Meranagh var død I Uaret 1095, vpftod der voldfomme Fepder mellem 

hans Sønner. Lagmand, den ældfte, og fom allerde havde regjeret i fin 
Faders Levetid, antog Kongenavn fom hans vetmæsfige Gjterfolger, men 

Den anden Søn, Harald, gjorde ligeledes Fordring paa Kongedømmet, og 

paaførte Broderen Kvig?*). Det lykkedes omſider Lagmand at fange 

have taget fin Tilflugt til Haakon og hans Mænd, og Sagaerne have haft 

meget at fortælle derom. Man funde tænfe fig, at Fortællingen urigtigt 

nævnte Nidaros i Stedet for Oslo, naar man ikke af den Omftændighed at 

Gil i Førftningen boede hos Haakon paa Forbord, Funde fee at Nidaros 

er det rette Sted.  Hryggjarftykfe fynes udtrytfeligt at antyde Vintren 

10973, fe nedenfor S. SIL. 

Det er allerede ovenfor viift, at hans Styrke ved den Lejlighed ej fan have 

været betydelig, da han endnu Éun havde Viten at raade over. Ut Joget 

i fig felv ej tan have været af Betydenhed med Heniyn til de anvendte 

Gtridstrafter, fres ogfaa deraf at hverken Sagaerne eller den manføe Krø: 

nite omtale det. , 

1 
— 

2 
— Det er ovenfor nævnt, Hvorledes den manſke Kronike omtaler Lagmands Re— 

gjeringstid af 7 War, fom om denne frulde regnes fra Gudrøds Ded, men 

at de berimod bør regnes fra den Tid, da Gudrød fatte Lagmand til Stat: 

Holter over Norderøerne eller paa en vis Maade tog ham til Medregent. 
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fam, og ban var grum not tilat fade ham blinde og gilde. Men det varede 

iffe longe førend ban angrede fin Grufombed, og Da juft i Denne Tid det 

førfte Opraab fød til bele den vfridentalffe Coriftenbed om at tage Kor» 

fet og Drage til Det bellige Land for at udrive det af de Vantroendes 

Haænder, troede Lagmand ikfe bedre at funne faa lettet Den tunge Byrde 

af fin Samvittigbed, end ved at forlade fit Rige og flutte fig til Kors- 

farernes Flok. Men ban Døde paa Bejen 1), og ved Efterretningen herom 

fendte de fornemfte Mænd paa Øen Man Bud iffe til Kong Magnus, 

men til Den irffe Konge Muirfertad, med Ben om at han vilde udnærne 

en Mand af den irffe Konge -WGt, fom funde føre Kongenavn og udøve 

den fongelige Myndigbed, faa længe Olaf, Gudrøds Søn, endnu var min- 

dreaarig. Muirkertach, heder det, føjede dem bjertens gjerne, og fendte 

dem en Mand ved Navn Donald, Søn af Tadg *), idet ban paalagde ham at 

uife fig mild og maadebofdende. Da det nu andenfteds udtrykkeligt figes at 

Muirkertad brød det Forlig, ban havde fluttet med Magnus, er det ty- 

dDeligt nof at Bruddet netop bar beftnaet Deri, at ban, friftet ved Manbo- 

ernes Henvendelfe til dam, opførte fig fom om ban var Lensberre over 

Man og Syderøerne 3). Ut de henvendte fig til bam og iffe til Mag— 

nus, fom vimeligviis deraf, at de troede bedre at funne raade fig felv 

under den iffe fynderlig mægtige Muirfertad), end under den kraftige Maq- 

nus'8 Herredømme. Men de bleve fnart fede af det ivffe Megimente. 

Donald regjerede fom en fand Tyran, og tillod fig de forfærdeligfte Gru- 

fombeder,- faa at endelig alle Høvdinger rundt om paa Øerne forbandt 

fig imod bam, gjorde Opftand, og fordreve bam, faa at han maatte flygte 

Fejden mellem ham og Harald Fan altfaa neppe have været faa langvarig, 

fom Kroniken figet (multo tempore) eller og er den begyndt i Gudrods Le 
vetid. 

1) Da det fom man af det folgende vil fee, nødvendig maa antages, at man 

paa Man allerede før Udgangen af 1096 havde Efterretning om Lagmands 

Død, maa han have været af dem, der toge Korfet firar efter Kirfemødet 

Glermont, og drog affted med Peter Eremitrts i Marts f. U.  GSandfynlig- 
viis er Lagmand ded tidligt, førend man endnu havde naaet Gonftantinopel. 

?) Han Ealdes i den manffe Krenite Dompnaldus filius Tadc.) Da Muirkertachs 

Fader Sirdelvagh var en Son af Fadg, Brian Boroimhes Søn, have enkelte 

antaget at denne Donald var en Broder af Jirdelvagh, og en-Farbroder af 

Muirtertad, Men dette er ej fandfynligt, da han i faa Fald vilde blive 

alt for gammel; Jadg blev nemlig myrdet 1023, og Hvis han eferlod nogen 

Sen, maatte han være fød før dette War. Men fandfynligviis har han vær 

ret et yngre Medlem af Brians-AEtten, der allerede da efter den berømte Stam: 

fader fynes at have været Faldet Hy-Brian, og dens Medlemmer at have 

været betegnede med Junavnet „O'Brian“. Derfor kaldes ogſaa Muirker: 

tad) felv i den manſte Kronike Murecardus O'Brian. 

3) Se ovenfor S. 479. 
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tilbage tit Irland. Kong Magnus, der imidlertid maa have faaet Nys 

om alt dette, fendte ni — Der figes ej hvor vidt det flede ifølge Oboer— 

nes Opfordring eller efter at Donald var fordreven 1) — en vis Inge— 

mund fom Underfonge over Øerne. Da Jngemund var landet paa Øen 

Ljodbuus (Lewis), ftevnede han ſtrax FTving, og lod Høvdingerne tilfige 

at indfinde fig for at tage bam til Konge Men i Mellemtiden, in— 

den Fbinget famledes, opførte ban og bans Mand fig faa flammeligt, 

idet de ranede Fndbyggernes Gods og tillode fig alle Slags Udfværelfer, 

at Høvdingerne, da de føm fammen, i Stedet for at tage ham til Konge, 

omringede det Huus, hvori han var, og brændte han inde med hele bans 

Følge *). Derpaa udbrød der voldfomme Stridigbeder mellem Hovdin= 

gerne indbyrdes.  Saavel for at ftandfe disfe, fom for at træffe fraftige 

Forboldsregler til varigt at befæfte Norges Herredømme over Øerne, vg 

indjåge FJrefongen Sfræt, fynes Magnus's Nærværelfe ved Skotlands og 

Irlands Kyſter at have været paatrængende nødvendig. Det var desu— 

1) I den manføe Krønite figes der, at Donald berffede i tre Aar. Hvis Untal- 

let af Uar ej ev fat for hojt, maa herved figtes til at hans Regjering har firakt 

fig gjennem tre Xarstal, nemlig Glutningen af 1096, hele 1097 ,0g Begyn— 

delfen af 1098. Da der nu flet ikke figes, at Ingemund ankom efter at 

Donald var fordreven; ja da endog Donalds Anfomft henføres til 1075 og 

og Sngemunds til 1077 (om de 20 eller 21 Aar, fom Kronifen her tommer 

til fort, ev ovenfor talt) altjaa Fun to Aar efter, uagtet det paa førfte Sted heder at 

Donald herſkede i tre Uar, maa man endogfaa anſee det vift, at Krønifens Forfat- 

fer har tænét fig Sngemunds Unfomft, førend endnu Donald ganføe var fordre- 

ven, eller omtrent famtidig dermed. Da det naæfte Uar, fom angives, 1098, 

ev vigtigt, og faaledes et nyt Syftem for Fidsangivelfen her begynder, Fan 

man ej med Beftemthed paaftaa, at Krenitens Nedffriver henfører Inge— 

munds Uffendelje til et andet Aar, end Magnus's Ufrejfe. Da det, fom 

man nedenfor vil i fee, er temmelig vift, at Magnus anfom til Syderøerne 

omfrent i Juli 1098, var der rundelig Iid for ham til, endnu om Vaaren 

famme Aar, at fende Ingemund affted og erfare hans Endeligt. Vi have 

feet, at Cagmands Død, der i den manfée Kronike henføres til 1075, nød- 

vendigviis maa ſtydes hen til 1096; da nu Krøniken lader Fngemund komme 

i 1077, maa dette følgelig forandres til 1098. Da det imidlertid er fand- 

fynligt, at Magnus uden nogen færftilt Opfordring fra Manboerne, alene 

ved at erfare Muirfertads Anmasfelje, Donalds Grufombeder, og Anarkiet 

paa Derne, har befluttet at fende Ingemund, Fan denne Uffendelfe vet vel 

have fundet Sted i 1097, og Donald fenere være fordreven. 

3) Den manffe Krønike. Det er ellers befynderligt, at vore Sagaer intet 

nævne om denne Jngemund, der dog maa have hørt til en meget fornem 

Wt; ja Navnet Ingemund forefommer itte engang blandt de Mænd, der 

paa denne Sid, eller under De næft foregaaende Konger, omtales i Sagaerne. 

Kunde man blot paavife en Wt, hvori dette Navn tidligere forefom, da vil 

de det paa Grund af Opkaldelſes-Skikken være fandfynligt, at han var et 

Medlem deraf, og vi vilde faaledes nogenlunde tunne paavife Hans Slagt: 
ftabsforhold, men felv dette ev nu ganfée umuligt, 
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den ogſaa paa hoj Tid for ham at bringe Orknoernes Jarler tilbage til 

deres gamle Lydigbedsforbold under den norſte Konge. Hans ærgjerrige 

Gind ftal itfe være blevet ftaaende berved, men han ſkal endog have be— 
ftjeftiget fig med Maner til at erbverve Herredømmet baade over Irland 

og Skotland, og derpaa at angribe England.  Lejligbeden til at erbverve 

Herredommet over Skotland eller til at gjenoprette en Vingenes Orden i 

dette Niqe, fig den Der fandt Sted paa Fhorfinn Jarls Tid, funde ogfaa 

virkelig figes at være for Haanden, da det national-ffotffe Partt under 

Donald Bane nu omtrent indtog famme Stilling lige overfor det anglift 

nordmannifte, fom det piktiſke fordum lige overfor det albanifte, eller Mo— 

ray⸗Attens Filbængere ligeover for Keneds-AStteng; under De indvor- 

tes Uroligbeder, fom derved vpftode, maatte Det ſynes forholdsvis 

fet for en fremmed Høvding, i Spidfen for en vældig Hær, at tile 

vende fig ſtor Indflydelſe, maaffee endog Overberredømmet, eller i det 

mindfte at erobre betydelige Stykker af Riget.  Maqnus havde allerede 
underftøttet Donald Bane, der nu fpilede Macbeths Nolle, og den Tanke 

maatte faafedes ligge Maqnus temmelig nær, paa fin Side at fpille Thor- 

finng, nemlig at tilvende fig det eyentlige Herredømme, medeng Donald 

fun blev bans Vaſall. Dermed var rigtignof Den Vanſkelighed forbunden, 

at ban ved en faadan Opteæden ogfaa maatte vente at fomme i Krig 

med den engelſke Konge, der underftøttede det angliff-nordmanniffe Parti, 

'men dette var faa fangt fra at afftræffe Magnus, at ban meget mere ſy— 

nes at have gladet fig til en Lejlighed, hvorved ban haabede at tage Op- 

rej8ning for Nordmændenes Nederlag ved Etanford. Kort efter at 

Donald Bane ted Magnus's Hjelp bavde fat fig i Befiddelfe af Edin- 

burgb, og havde fordrevet alle de Engelftmænd, fom Malkolm bavde dra- 

get ind i Landet, anmodede Malkolms og Ingebjørg Jarfemoders Søn 

Duncan, der i Længere Tid havde oppoldt fig fom Gisjel ved den engelfte 

Konges Hof, denne om Hjelp til at erbverve fin Faders Trone, og for- 

drive Donald '). Villjam, der gjerne greb Denne Lejlighed til at fornye 

fin Indflydelfe over Sfotland, famtvfte ftrar i Duncan Begjæring, (od 

bam fværge fig Troſkabsed, og medgav barn en anglift-nordmannift Hær, 

pvormed det lykkedes han at fordrive Donald og tiltvinge fig Hylding fom 

Konge. Men endeel af Stoterne, misfornøjede med Fremmedvældet, over 

faldt ham ftrar efter og Dræbte De flefte af hans Mænd; ban felv undfom 

fun med nogle faa. - Siden fom der vel et Forlig tftand mellem bam og 

1) Ut Duncan var Mælfolms og Ingebjørgs Gøn, figes udtrykkeligt i Orkn— 

eyinga Saga S. 90. Fordun falder Duncan Malkolms uegte Søn, fand- 

fynligvité af den Grund at Ingebjørgs Egteffab med Malkolm vel tun 

var et borgerligt, ligefom de flefte (Egteffaber blandt Nordmændene paa den 

Sid, medens Margrete dertmod viftnok var formelig viet til ham. 
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bans Underfaatter, hvorved de erfjendte ham fom Konge imod at ban fo- 

vede, for Eftertiden ikfe at ville drage nogen af- de forbadte Fremmede ind i 

Landet; men Enigheden var dog ikke af lang Varighed. Efter balvandet Aar, 
dDer fynet at have været optaget af uopbørlige Fejder med Donald, blev 

Duncan fvegen og drabt af en af Dennes Jilhængere, og Donald befteg 

atter Tronen (1095). Efter faa Aars Forløb fremftod endelig Duncang 

Halvbroder Eadgar, en Søn af Mælfolm vg Dronning Margrete, fom 
Kronprætendent; han havde fiden Edinburghs Erobring opboldt fig i Eng- 

fand, og underftøttedes, ligefom Duncan, af Kong Villjam, der fendte en en— 

gelft Hær til Skotland under Unførfel af hans Morbroder, den oftere 

omtalte Gadgar Gdbeling (1097). Mellem begge Eadgarer og Donald opftov 

nu en haard og temmelig fangvarig Kamp, Der, fom Det nedenfor vil ſees, frakte 

fig hen i det følgende Aar, og tog en ugunfiig Vending for Donald 1). Ut 

Donald derfor har fendt Bud til fin tidligere Veftytter, Kong Magnus, 

og at denne faafedes endog berved bar baft en umiddelbar Opfordring til at 

blande fig i Stotlands Anliggender, er bøjft vimeligt. Lignende Opfor- 

dringer fil Magnus ogfaa af den urolige Haafon Paalsſon fra Orknoerne, der 

paa denne Tid oppholdt fig ved bans Hof. Det er vvenfor berettet, hvor- 

fedes denne, nodſaget til at forlade fit Hjem, bavve taget fin FIilflugt til 

Svithjod *). Her, figes der, ſkal en gammel vis Hedning have forudfagt 

bam at ban med Tiden ffulde blive Eneherre over Orfnoerne og Stamfa- 

Der for en mægtig Et. Kort efter forlod ban med Kong Fnges File 

fadelfe Landet og begav fig til Kong Magnus, ved hvis Hof han funde 

vente at erholde de ſikreſte Gjfterretninger om Forholdene i fit Hjem. 

Magnus tog venffabeligt imod ham, og Haafon evfarede nu, at hans Far— 

broder Erlend med fine Sønner faa godt fom ganſke havde tilvevet fig 

Magten, medens derimod hans Fader Paal fun befattede fig lidet med Re— 

1) Om 'alt dette fe ovenfor S. 474, 475.  Chron. Sax. fortæller at Gadgar 

AGdheling brød ind i Sfotland med en engelff Hær efter Mittelsmesje 1097, 

altfaa vel i Oktober; ſtrax derefter figes der at Donald efter en haard Kamp 

blev fordreven, og Eadgar, Mælfolms Gøn, udnævnt til Konge under Vill- 

jams Lenshøjhed. Meningen fynes at være, at det mefte heraf endnu foregik i 

1097; men da Donalds Fangenftab og Ded ikke omtales, er det tydeligt 

nof, at Gtriden virkelig maa have varet ud i 1098, fom Fordun figer. 

Da Kong Magnus vuftede fig til Befterhavétoget, var Donald viftnok endnu 

ej fangen. Ge mere herom nedenfor. 

Ge ovenfor S. 45. Det allerede her omtalt, at Ortneyinga Saga lader 

ham forlade Orknoerne allerfidft i Kong Olafs Dage, men at han da fynes 

at have været vel ung til allerede at unne have ligget i Hærfærd og vakt 

faa ftore Uroligheder hjemme paa Derne, fom der figes. Der fynes neppe 

engang paa den Jid at have været nogen Uniedning for ham til videre 

„Herfærd“, bvilfen derimod var forhaanden, da hans Faders Halvbroder 

Duncan efter Mælfolms Død 1093 bekrigede Donald Bane faa at det virke= 

lig bliver det fandfynligfte, at han førft efter den Tid forlod Derne. 

— 
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gjeringen. Men ban hørte tillige, at Øernes JIndbyggere vare meget til- 

freds med den Fred og No, fom de nu i faa lang Tid havde nydt, og 

at de Derfor aldeles ikke ønffede hans Filbagefomft, da de fjendte hans 

urolige Sind. Da Haakon faaledes merkede, at det aldeles ikfe vilde 

nytte jam at optræde paa egen Haand, befluttede han at forføge, om ban 

ej ved Magnus's Hjelp funde opnaa fit Maal. Han ffjønnede godt, figes 

der, af Magnus's Ytvinger, naar De famtaledes, at Kongen gjerne befkjef- 

tigede fig med ſtore Planer og var begjærlig efter andre Høvdingers Befid- 

delſer. Han talte Derfor til ham om, hvor pasfende det var for en fror 
Høvding fom han at opdyde Leding, herje i Vefterbavet og ganſke at un- 

derkafte fig dets Der, ligefom Harald Haarfagre fordum; naar Kongen 

da, fagde ban, havde befæftet fit Herredømme over Syderøerne, funde han 

bekvemt herje paa Irland og Skotland, og naar han Da tillige havde er— 

obret disfe veftlige Lande, var det en let Sag at befrige England og 

hevne fin Farfader Harald Siqurdsfons Fad. Disſe Omd faldt ypper- 

figt å Kongens Øre; ban bifaldt og rofte Dem færdeles. Haakon havde 

imidlertid ingen Aarfag til at glæde fig over Den Iver, bvormed Kongen 

fyttede til bans Ord, tbi Denne erklærede ham veent ud, at han uden no- 

gen Undtagelfe eller Perfons Unfeelfe vilde gjøre Fordring paa alle de 

Befiddelfer der vefter, hvortil han var berettiget, faaledes vgfan paa Orkn— 

serne. Da Haafon børte Dette, blev ban ilde tilmode, og afholdt fig 

ganffe fra yderligere Opfordringer *). Men enhver yderligere Opfordring 

var nu overflødig 1Y. Kongen felv var faft befluttet paa at gjøre Toget, 

udbod Leding over hele Riget, og lod bøfjendtgjøre for Ulmuen, at ban 

med den Hær og Flnade, fom nu famledes, vilde drage veftover Havet; 

1) OrÉneyinga Gaga S. 100—106. Et Stykke heraf er indtaget i Magnus 

Barfods Saga Gap. 14. 

2) Den manſte Krønife angiver følgende, aabenbart aldeles urigtige Beretning 

om Uatfagen til Magnus's Tog: , Magnus vilde underføge, om St. Olafs 

tiig virkelig var uforraadnet, og befalede derfor at man føulde aabne hans 

Skriin.  Biffoppen og Gejftligheden modfatte fig det, men Magnus lod det 

føee med Magt, og overbevifte fig om at Liget endnu var ganføe frifft. Men 

da han havde feet og berørt det, paafom der ham en faadan Baven, at han 

itlfomt gif bort, og den følgende Mat aabenbarede St. Olaf fig for ham i 

Drømme, med disfe Ord: vælg eet af to, at du enten inden 30 Dage mifter 

tiv og Rige, eller forfader Norge for aldrig tiere at gjenfee det. Da Kon- 

gen vaagnede, fammentaldte han forfærdet fine Raadgivere for at høre deres 

Mening, og de raadede ham til, mareft muligt at forlade Norge. Han gav 

da Befaling til at udrufte Flaaden“. Da vi nu vide, at Olafs Skriin ikke 

blev aabnet i 200 Uar efter Harald Haardraades Beføg 1066 (fe ovenfor 

S. 323) ftulde man næften formobe at det er en legendariff Beretning om 

dette Beføg felv, der har forefoævet Nedføriveren af den manføe Kronike, og 

at han har forverlet Magnus med hans Farfader Harald. 
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vad han der nærmere agtede at foretage, vilde fomme an paa Omjtæn- 

Dighederne. — Folket var viftnof livet tilfreds med en Udruftning i faa 

ftor Maaleftof, der ikke engang Vigtede til Landets Forfvar, men Det fader 

dog ikke til, at nogen vægrede fig ved at adlyde Opbudet. Det vilde 

vel heller iffe have nytttet frort, da mange Lendermænd fra alle Kanter af 

Riget fulgte med, og i Det mindfte Da vifte den ftorfie Iver i Dette Foreta— 

gende *). Blandt disfe Lendermænd nævnes udtryfkeligt Vidfunn Jons- 

ſon, Sigurd Ranesſon fra Steig paa Haalogaland, hans Broder Ulf Ranes- 

føn, Serk i Sogn, Dag Cilifsføn, Skofte i Gifte og bans Sønner Ag— 

mund, Finn og FIbord; Eyvind Alboge, Kongens Stallar; Kale Sa— 

bjørnsføn af Agder og hans Søn Kol. Ut Haafon Paalsføn ledfagede Kon- 

gen, faldt af fig felv. Gil Flugesjøn blev ogſaa med, foruden mange 

andre anfeede Mænd, blandt dem, fom der fortælles, hiin Magnus, Søn 

af Harald Godtvinesjøn, Der allerede fort efter Harald Haardraades Død 

var fommen til Norge *). Magnus medtog ligeledes fin nattenarige Søn 

Sigurd, for, fom vi nedenfor ville fee, at udnævne ham til Konge over 
De Landffaber, han paa dette Tog vilde fomme til at underfafte fig. Ut 

- han dertil valgte Sigurd, og ikke fin aldſte Søn, Eyſtein, fom maaſkee 

alene deraf, at ban havde beftemt denne til fin Efterfolger i Norge felv; 

men hvis Det forholder fig, fom en enkelt Forfatter angiver 3), at Sigurds 

1) 3 Magnus Barfods Saga Cay. 14 ftaar der, at Magnus lod Opbudet 

udgaa Aaret forud, førend Udruftningen ſtulde føre, faaledes at , Ledingen 

, føulde være ude Sommeren efter". Da nu Magnus's Tog fide om Som- 

meren 1098, føulde Opbudet faaledes have føeet i 1097. Dette er dog min- 

dre fandfynligt, naar man tager i Betragtning, at Beretningen om Inge— 

mundé Drab, der dog nærmeft maa have fremføyndet Magnus's Tog, ej 

fan være fommen til Norge førend om Vaaren 1098. Det var heller ikke 

nu mere nødvendigt end før, at lade Opbudet udgaa faa lang Iid i JFor- 

vejen. Ikke engang til Harald Haardraades ftore Englandstog (fe ovenfor 

S. 319) eller til Olaf Trygvesſons Vendlandstog (fe ovenfor I. S. 379) 

frede Opbudet førend famme Vaar. Og naar man fammenligner Stedet i 

Magnus Barfods Saga med det tilfvarende i OrÉneyinga Saga, hvorfra det 

er faget, vil man ogfaa finde at der her ikke tales det allermindfte om 

nSommeren efter". Disſe Ord maa faaledes være vilfaarligt indfEudte. 

Men derved faar Saga-Nedffriveren en god Lejlighed til at beftemme Iiden 

for Gil Illugesſons USventyr, hvilket han indføyder efter hiint fra Ortney- 

inga Saga tagne Stykke, og førend Togets Begyndelfe omtales. 

?) Magnus Barfods Saga Gap. 20, 23; Orfneyinga Saga S. 108. Viljam 

af Malmsbury UTI. 260, 

3) Ordrik, hos Dudjéne S. 767. Han figer nemlig, at Magnus i fit lovlige 

Ggteffab havde Sønnerne Gyftein og Olaf, men at hans tredie Søn var 

Sigurd, fød af en engelff fangen Kvinde af hoj Byrd, og opfoftret af 
Turer Ingheriæ filius, der havde opfoftret Magnus felv. Men da nu vore 
Sagaer, fom dog her maa fraa meeſt til Troende, ere enige om at kalde Eyſtein 
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Moder var et fornemt engelſk Fruentimmer, funde ogfan denne Omftæn- 

dighed havde ledet Magnus's Valg, da det nemlig maatte anſees beldigt 

at den norffe Underfonge i disſe Egne havde mægtige Familieforbindelfer 

i England. Magnus's Flaade føal have beftaaet af 160 Stibe, af hvilte 

de 60 fandfynligviis vare udruftede af ham felv og Lendermændene, de øvrige 

dDerimod Ledingsføibe. Da man fan antage, at ethvert af bine, nu fom 

ellers, bavde en Befætning af mindft 120 Mand, og mange af dem langt flere, 

fan man med Sikkerhed regne, at denne, den egentlig fafte og paalidefige 

Deel af Hæren, udgjorde henved 8000 Mand; den anden Deel, eller Le- 

dingshæren, Der Éun i en fort Iid, halvanden Maaned, var forpligtet til 

at gjøre Fjenefte, og heller iffe fan have beftaaet af øvede Folk, udgjorde 

rimeligvis benimod 6000 Mand; man fan vel faaledes antage, at Mag— 
nus's EStyrfe ved Udfarten fra Norge belob fig tif omkring 14000 

Mand ). ar Å 
Magnus ftyrede førtt til Orknoerne (1098), hvor ban fandede, føm det fynes 

temmelig uventet, tbi han tog ſtrax Jarlerne Paal vg Erlend til Fange, 

og fendte dem vver til Norge. Erlend Jarls Sønner Magnus og Er— 

fing, faa vel fom Haafon Paalsføn, beholdt ban bos fig, aabendart fom 

Gifler. Sin Sen, den unge Sigurd, (od han blive tilbage paa Orkno— 

den ældfte Søn, fød af en ringe Kvinde, Sigurd den anden, et Uar yngre, 

fød af en vis Thora, og Olaf den tredie, langt yngre, fød af Sigrid GSare- 

datter i Vik, fynes det næften fom om Ordrik her maa have taget fejl, tfær 

da det endog er vanffeligt at forftaa hvorledes det Fan være gaaet til, at 

en fornem engelff Dame omtring 1089, under Olafs fredelige Regjering, 

feulde funne været bleven bragt fangen til Norge. Langt fandfynligere er det, at 

Ordrik har forverlet Magnus Olafsføn med hans Farbroder Magnus Har: 

aldsføn, og Sigurd med dennes Son Haafon, faa vel fom at biin Turer 

Ingheriæ filius er Eteigar-Shore, Jsrids Søn, der foftrede Haafon, og muligt 

ja højft rimeligvité, ogfaa har ftaaet i et Slags Fofter-Forhold til hans Fader 

Magnus, hos hvem han blev hjemme, da Harald og Olaf rejfte til England. 

Ordrik I, c. angiver Magnus's JFlaade til 60 Skibe, den manfke Kronike 

berimod til 160. Da vi nu ogfaa tidligere have feet, at de Éongelige og 

Lens-Skibene tilfammen udgjorde et Antal mellem 60 og 90, og man maa 

antage at Cedingstropperne paa dette fom paa alle tidligere lignende Tog 

ere dragne hjem efter den Forte Jjeneftetids Udleb, er det Hhøjft fandfynligt, 

at Ordrik Fun har haft de Skibe for Dje, hvormed Magnus Fom til Man 

og Irland efter at Ledingstiden var ude, og at derimod den manføe Krønike, 

fom beéuden udtryfkeligt figer, at Magnuö lod famle en JFlaade paa 160 

GStibe, angiver bet famlede Untal af Fongelige Lend: og Ledingsſtibe. Vel 

var bet fulde Antal af de Skibe der ved halv Almenning ſtulde præfteres 

150, men ba der udtrykteligt omtales, at Folket under Magnus fandt fig 

haardt befværet ved Leding, er det bøjft rimeligt, at ikke alle 150 ev: 

bvervedes. 

1 
— 
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erne under bebørig Opfigt 1), og fortfatte nu Toget langs Skotlands 
Kvit til Syderøerne, bvor ban førft gjorde Landgang paa Ljodbuus, (Le- 

wis). Dennes FJndbyggere maatte nu bøde haardt for Ingemunds Drab; de— 

res Hufe bleve brændte og plyndrede, og De felv bleve Ddræbte, for faa 

vidt fom De ej frelfte fig ved Flugten, deels ind i Fjordene til Skotland, 

deels til Halvøen Kantire eller Fvland. Paa denne Maade herjedes for- 

uden Ljodhbuus ogfaa Iviſt (North -Uift, Harris og South-Uiſt), Skid 

(Sfye), Jyrvift (Firer) og Myl Mull). Magnus beføgte ogfaa Den 

faafaldte hellige O, Jona eller Ikolmkill, men i VBetragtning af Hellig- 
Dommen fredlyfte han den og dens FJndbyggere mod al fiendtlig Behand- 

ling. Bed denne Lejligbed, fortælles der, lukkede han felv op den lille 

Kolumfile-Kirfe (det nu faafadte St. Orans Kapell), og vilde gaa 

derind, men betæntte fig, flog Døren i Laas, og forbød Enbver for Ef— 

tertiden at betræde denne Helligdom. Det tilføjes ogſaa, at dDen fidenefter 

iffe har været opluffet, Dog fan Dette fun gjelde den Tid, Da Øerne frode 

under Norges Herredømme. Fra Ikolmkill ftyrede Magnus til IL fom 

ligeledes herjedes, og derfra til Kantire*). Han var nu fommen lige i 

Nærheden af Irland. Hvis han ifke, hvad der er bøjft fandfynligt, al- 

ferede tidligere, f. Er. ved Ingemunds UAfjendelfe, havde udtalt fin Mis- 

nøje med Kong Muirfertads Færd og havet Forbindelfen med hans Dat- 

ter, faa maa det Dog i det mindfte nu bave føeet. Viſt er Det, at ban 

berjede paa begge Sider af Sundet, baade Den irſke og Den føotffe, men 

1) Saaledes Orkneyinga Saga S. 108. Hryggjarftytfe og Snorre lade Magnus 
alferede nu udnævne Sigurd til Høvding, hvilfet aabenbart er urigtigt, fe 

nedenfor. * 

Magnus Barfovs Gaga Gap. 20, Snorre Gap. 9, Fagrffinna Gap. 229, 230. 

Her anføres ogfaa Vers af Skalden Bjørn Krepphendte, hvor der udtryfke- 

ligt nævnes om Kongens Landgang og Herjen paa Ljodhuus, Ivift, Tyrviſt, 

Myl, Sandø, Il, Saltire og Man. Ved Galtire forftaaes Kantire, ved 

den jevne Sandø fynes Mortkinffinnas „Bearbejder“ at have meent Mull, men 

denne er langt fra at være jevn og flad; Stalden maa fnarere have meent San- 

day ſtrax føndenfor Kantire, og nævnt denne ellers ubetydelige D for Mimets 

Skyld (Sandey-randir). At hele denne Beffrivelfe gjelder dette Tog, ej det 

førfte i 109%,, er forhen viift. Man fan endog aldeles udelade Gap. 21 

i Magnus Barfods Saga, hvor Lagmand omtales, uden mindfte Stade for 

GSammenhængen, og betragte det fom en Epiſode af en nu tabt Beſtrivelſe 

over det førfte Jog. Her Falder Bjørn Skald desuden Magnus udtrytkelig 

den unge Egde-Konge“; et Segn paa at det var i Begyndelfen af hans Re- 

gjering. — FJFortællingen om Kolumtilletirfen maa fraa ved fit Bærd. Ud— 

fagnet, at den ej fenere opluttedes, findes allerede i Morkinffinna, og gjelder 

faaledes, hvis bet ikke ſiden tankeløft ev gjentaget i yngre Afſtrifter, ej læn- 

ger end i bet fenefte til 1220. 

Muné. Det norffe Follks Hiftorie. I. ml 33 

— 
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han fandt Irlands Kyſter faa vel forfvarede, at ban for Vet førfte intet 

funde udrette Der '). Der omtales endog, at tre norffe Skibe Heve 
taqne af Ulfterboerne, og VBefætningen, over 120 Mand, dräbte 2). 

Sandſynligviis var nu Ledingsfolket8 Fjeneftetid ude, og Kongens Trop— 

peftyrfe faaledes betydelig aftagen. Uden at foretage fig videre mod 

Irland, drog ban Derfor lige til Man, hvor de indbyrdes fiendtlige 

Partier juft bavde leveret binanden et blodigt Slag ved Sandvad, i 

bvilfet begge Unførerne, FJarlerne Ottar og Macmaras, faldt, og med 

dem en faa ftor Mængde Folk, at Oen næften ftal være bleven 

blotter for Indbyggere 3). Det maa derfor have været en let Sag for 

Magnus at underfafte fig den.  Landende ved Holm Peel eller St. Pa- 

trits-Ø, beſaa han Balpladfen, Hvor mange af dDe Faldne endnu faa ube- 

gravne. Han fandt, heder det i den Manſke Krønife, fandant Behag i 

den fmukfe Ø, at ban befluttede at Lo der, og opførte Borge, fom endnu 

paa den Tid, Krønifen nedffreves, benævntes efter ham, og hvortil Fnd- 

Byggerne af bet lige overfor liggende Galloway i Skotland maatte levere 

Tommer. Ut han flutde have valgt Øen til fit eget fremtidige Opholda- 

fted, er baade i fig felv lidet vimeligt, og femmer heller ikke med hvad 

der fidenefter flede; men derimod ev det ej alene bøjft fandfynligt, men 

maa endog, ifølge andre Forfatterr8 udtryffelige Vidnesbyrd, betragtes 

fom ganffe vift, at ban beftemte Øen til fin Son Sigurds og de vordende 

Underfonger$ Hovedjæde, og i det Øjemed opførte endeel Kajteller, hvori 

han lagde norff VBefætning *. Den naſten famtidige engelft - nordman- 

niffe Forfatter Ordrik fortæller, at Magnus fik Folt til at nedfærte 

fig paa den folfetomme Ø vg flaffede dem Hufe og andre Fornødenheder; 

ber figtes aabenbart til hiin Opførelfe af Befæftninger med norft Befætning ; 

tbi om Oen felv ved biint tore Slag end havde lidt et nok faa fort Fol- 

1) Ordrif. L.c. Ut Magnus herjede paa Irland, figes udtrykfeligt faavet i 
Morfinffinna og Fagrſtinna fom i de øvrige vidtleftige Kongefagaer og 

hos Snorre. 

?) ulfter-Annalerne. Disfe Skibe vare rimeligviis Ledingsføibe. 

3) Den Manſte Krenife, Det er, fom ſtrax nedenfor vil fres, Ordrik, der, 

tagende Munden alt for fuld, omtaler Øen fom aldeles blottet for Intbyggere. 

9) Dette figes udtrykkeligt i de vælffe Krøniker, der gjengives faaledes hos Ca— 
raboc af Lhancarvan: , Magnus byggede paa Øen Man, fom han havde er: 

obret, trende Borge, og fendte derefter Bud til Irland for at faa Kong 

Murtartö anden Datter til Huftru for fin Søn; ba dette var opnaaet, 

ubnævnte han ham til Konge i Man", Dette gjelder vel fun Magnus's fidfte Tog; 
men man erfarer dog, fom det ſtrax vil fees, af Ordrif, at Magnus's Ber 

ftræbelfer for at fitte Befiddelfen af Man omfattede en længere Tidsperiode. 
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fetab, fan den Dog ej være bleven aldeles blottet før Indbyggere. Imid— 

lertid er Det iffe ufandfynligt, at flere af Magnus's menige Krigsfolk, 

loffede ved Ørng Frugtbarhed og indbydende Udfeende, med hans Filla- 

Delfe, maaffee endog efter hans Opmuntrmg, have nedfat fig der. 

Ordrik fortæller, at Magnus ligeleves beføgte andre Øer af Denne Gruppe 

i Oceanet, og [od en Mængde Menneffer nedfætte fig paa dem, et Foreta- 
gende, bvormed han I flere Mar befkjeftigede fig for at ſtyrke fit Rige og 

udbrede fit Folk '). Dette fan neppe forftaaes anderledes, end at Mag— 

nus allerede ftrar paa dette Tog fik flere af fine Mænd til at bofætte fig 

i Syderøerne, og I De følgende War efter fin Hjemkomſt foranftalteve Ud— 

vandringer Derben. Hans Øjemed var faaledes aabenbart, ved en ny Ko- 

lonifation at fornye Den ældre norffe Befolkning i bine Ggne, der nu, efter 

200 Wars Forlob, fandfynligviis var fmeltet meget fammen med Den gaeli- 

ſte og Vel tildels havde tabt fin Mativnalitet. Dette var vel ogfaa Det 

enefte eller i Det mindfte virffomfte Middel, bvorved han funde ſikre fig 

varig Lydighed hos Disfe fjerne Egnes halvvilde JIndbyggere. 

Under fit Ophold paa Man, ver fun ligger faa Mile nordenfor Kvy- 

ften af Wales, maa Maqnus have faget Efterretninger om de Be- 

givenbeder, fom nys havde fundet Sted i dette Landſkab, og om Indbyg— 

gernes Fribedsfamp mod de nordmanniffe Konger og Grændfe- Jarler. 

Den fornemfte af disſe var Hugo af Avrandes, brilfen allerede Villjam 

Grobreren havde forlenet med Grevffatet Cheſter; han faldtes fom ofteſt 

Hugo den tyffe (Digre) paa Grund af den uformelige Fedme, fom hans 

Vellebnet frembragte; hans Raabed og Grumbhed ffaffede ham ogſaa Iilnavnet 

„Ulven“. Villjam bavde felv gjort et Tog til ales (1081), og tiltvunget fig 

et Slags Underfajtelfe af Folfet, men Det var alene en Underkaſtelſe af Navn, da 

Vælerne i deres Fjelde bavde et naturligt Varn, bag bvilfet De endnu i 

Aarhundreder funde forfvare deres Uafbængighed, truds blodige Fejder 

mellem deres egne Fyrſter og uopgørlige Angreb af de nordmanniffe Grænd- 

febaroner. Kong Billjam den yngre gjorde ligeleded flere Fog til Ma- 

les (1095—1097), men var ubefdig paa dem alle, og maatte erfjende, at 

det ber iffe nyttede at ville udrette alt ved en enefte Kraft - Unftrengelfe, 

men at Undertvingelfen af Wales maatte overlades Jiden vg Grændfeba- 

ronernes Bejtræbelfer, idet de deels ved De idelige Strejftog bemægtigede 

fig det ene mindre Stykke Land efter Vet andet, deels ogſaa ved Gifter- 

maaf med vælifte Fyrfters Døtre føgte paa en fredelig Maade at erbverve 

Befiddelfer. Blandt de mægtigfte Baroner, fom vare forlenede med Grænd- 

fedifteifter, nævnes Roger Montgomery, Jarl af Sbhropfbire, der havde 

Landſkaberne Potvis og Cardigan, og hans Sen Arnulf, der havde Dyved 

1 Ordrif hos Dudéne S. 767. 

—33* 
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og Pembrofe. En betydelig Iver fporedes ifær Dos Grændfebaroner- 

ne å Begyndelfen af Maret 1098, da den føromtalte Hugo Ven 

digre af Chefter, og Hugo af Montgomery, Rogers Søn vg Cfterføl- 

ger i Jarldømmet Shropfhire, indkaldte af en vælift Forræder, brøde ind i 

Nordwales med en ſtor Har, og trængte uhindret frem lige til Ung- 

fefey, idet VBælernes Konge Griffith ej vovede at gjøre dem Modſtand, 

men trak fig tilbage til de utilgængelige VBjergegne. Begge Jarler 

fatte fig i Befiddelfe af Øen, fom de føgte at filte fig ved at vpe 

føre en Borg. Griffith og bans Frænde Cadogan henvendte fig til Iv- 

fand om Hjelp, Der ogſaa fynes at være lovet Dem, men Da Den udeblev 

og de faa fig forraadte af Deres egne Mænd, fandt De Det raadeligft felv at 

flygte til Fvland, bvorefter Er nu anrettede De grufomfte Øde- 

fæggelfer ). p 
I denne Nød blev Magnus de ulykkelige Velers Redningsmand. 

Om Griffith felv paa Vejen til Irland har anlobet Man og bedet ham 

om Hjelp, eller om Vælerne efter Griffiths Afrejfe, vid at erfare bans 

Ankomſt til Man, bave opfordret ham til at fraa dem Li, eller endelig om 

Magnus fun af egen Filffyndelfe, ved Efterretningen om Kampen paa 

Anglefey, fom til Wales for at benytte fig af Anledningen til, om mu- 

ligt, ogfaa ber at gjøre Grobringer, fan nu ej med Sitferbed angives *). 

Det fidfte fynes Dog at være det vimeligfte. Han begav fig nemlig med 

1) Se om alle disfe Begivenheder fornemmelig Garadoc, ved de nævnte Uar (Hvor: 

ved der dog maa bemærkes, at Aarstallet fom ofteft anføres to Tal for li 

det), og Ordrif; jevnfør Lappenbergs „Geſch. Englands" I. GS. 94, 134, 

180. Hugo den tykke Faldes hos Caradoc „Vras“ (2: den frbeds I Blagagrn 

uden digre"; hos Ordrik ftaar ,Hugoni Dirgane, i. e. grosso*; dirgane er her 

Feilffrift for digran (Dativform af digra), hvoraf man Fan fee at ogfaa Una- 

lerne faldte ham „den digre”. Hugo af Shropfhire faldes i vore Sagaer 

uden prude“. 

Bore GSagaer fige Éun, at Magnus fiyrede med fin Flaade til Bretland og 

lagde fig i Anglefep-Sund, uden at nævne Anledningen dertil; den Manſte 

Kronike ligefaa. Morfinffinna og Fagrffinna tilføje, neppe med Rette, at 

Magnus herjede paa begge Sider af Sundet. Ordrik derimod lader ham 

Fomme i fredelig Henfigt med 6 Skibe; forreften fynes han ikke at vide, at 

Magnus felv befandt fig ombord paa et af bisfe, men omtaler kun , Mag: 

nus's Krigshovding“ fom Unfører, ligefom han ftrar efter lader Hugo blive 

fældet af en „norſt Barbar“; paa et andet Sted (S. 581) figer han dog at 

han blev føudt af , Magnus, den norffe Konges Broder". De valiffe Krø- 

niker (Garadoc, S. 121) antage bderimod Magnus for em Søn af Harald 

Godmwinesføn, og fortælke at han fom for at gjenerobre Faderens Nige. De 

have da viftnok forverlet ham med Harald, Søn af Harald Godwinesføn, der 

ifølge Billjam af Malmsbury var med paa Joget; imidlertid fige de ogfaa at 

han ved Mobdvind var breven til Anglefey. 

2 
— 
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iffe flere end 6 Skibe 1) til den vælifte Kyſt, og lob ind i Menai-Stra- 
Det eller Anglefey-Sund, fnarere, fom man maa antage, for at underføge 

Forholdene og underhandle med Indbyggerne, end for førar at begynde 

aabenbar Krig. Han (od derfor fæfte et rodt Skjold oppe ved Maſten, 

fom Tegn paa at ban nærmede fig i fredelig Henfigt og ligefom for at 

fjøbflaa?).. Men de nordmanniffe Krigere bleve dDesuagtet heel forfærdede 

ved at fee de fore fremmede Stibe nærme fig; Der blev raabt til Vaa- 

ben, og en ſtor Hær famlede fig under Anførfel af begge Jarler, for ved 

Vaabenmagt at hindre Magnus fra at lande. Der begyndte nu en beftig 
Kamp, fom dog for det mefte blev ført med Skud- og Kajte-Vaaben, da 

Nordmændene vare ombord paa Sfibene, Nordmannerne ftode paa Kvjten 3). 

Den fromme Magnus, Erlend Jarls Søn, var ombord paa Kongens 

Skib, da Denne havde gjort ham til fin Stutelfvend. Da Kampen begyndte, 

og De øvrige væbnede fig, fatte han fig ganffe voligt ned i For-Rummet, 

uden at foretage fig noget. Paa Kongens Spørgsmaal, hvad det ſkulde 

betyde, fvarede han, at han havde intet udeftanende med de Mænd, mod 

bvilfe man ber ſkulde fæmpe, og at ban Derfor ej vide deeltage i Stri- 

den. Kongen fagde Da, at Hvis han ej torde flaas, ffulde han gaa ned 

under Dakket og iffe ligge i Vejen for Folk, ifær da hans Sroftab not 

iffe var at lide paa. Men Magnus tog en Pſalter, og blev fiddende 

paa Dæffet under hele Slaget, uden mindfte Dekke mod Pile- og Skud— 

Regnen, idet han den hele Iid fang Pfalmer. Han vifte faaledes, at det 

1) Det er, fom vi nys have feet, Ordrik, der omtaler de fer Skibe, medens der: 

imod vore Sagaer Fun i Ulmindelighed omtale „lid“, d. e. Sropper, Flaade. 

Der er dog intet i dette Udtryk, fom ligefrem modfiger, at han fun med en 

ubetydelig Deel af fin Flaade bejøgte Ungelfø. Den famtidige Florentö af 

Worcefter (Thorpes Udgave S. 42) figer ligeledes udtryfkeligr, at Magnus 

fom , med faa Skibe“, hvilket og aabenbart pasfer meeft med de øvrige 

Omftændigheder. 

?) GSaaledes Ordrif: ,rubrum scutum, quod signum pacis erat, super malum 
navis erexit*. Ut det røde Skjold paa Maften var Jegn paa den ,Kjøb- 

fred", fom ſtulde herffe mellem FIndbyggerne i Landet og VBefætningen paa 

et nys anfommet Skib, faa 'ænge den indbyrdes Handel flod paa, fres af 
den gamle Bjarfø-Ret Gap. 173 (Norges gamle Love I. S. 335). Her ftaar 

nemlig: „Alle de Pengebøder, der falde efter Sager, fom opftaa ombord, 

deles halvt mellem GStyremanden og Kongen, undtagen Ihegngjeld, der til: 

kommer Kongen alene paa det Sted, hvor de bryde fin Laft fuldftændigt, hvis 

denne Konge er driften — da nemlig Reidemændene ſtulle paatale alle Sager 

ved Bryggefporden —, og de have et rødt Skjold oppe den hele Tid, 

da de ligge ved Land. 

3) Ordrik nævner fom Stedet, i hvis Nærhed Kampen foregif, Klippen Dagan: 

noth, hvor Hugo af Ghefters Statholder, Marfgrev Robert af Nhuddlan, 

havde opført en Borg (S. 768 jvfr. 670). 
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iffe manglede han paa Mod '). Hugo af Sbropfbire, der var fommen 
ned til Stranden førend Hugo af Cheſter, ordnede fine Krigeres Rælker, 
idet ban paa fin rafte Helt red frem og tilbage foran dem, endog lige ud 

i Fjæren, uden at endfe de fiendtlige Pile og Spyd; thi han var brynje- 

flædt fra Top til Vaa, uden noget andet bart Sted paa fit hele Legeme, 

end Øjnene. Kong Magnus, bvis Stib faa nærmeft Land, flod imidler— 

tid i Forftavnen og ſtod med Haandbue mod Fienden. Ved at fer Hugo 

nærme fig, fagde han til en haalogalandſk Bueftytte, Der ftod ved hans 

Side, at de begge paa een Gang feulde føyde hver fin Pil imov Jarlen: 
det føede, og begge Vile rammede ham i Anfigtet faa tæt ved binanden at 

man ej funde fee, bvilfen der var Kongens og bvilken Haalogalændin- 
gens. Den ene Piil traf Næfeffjermen paa Jarlens Hjelm, faa at den 

fagde fig til Siden, den anden derimod gif ind i Øjet og ud gjennem 
Natten, faa at Jarlen ftyrtede død ned i Bandet. , Låt hlaupa!* raabte 

Magnus *) og fortfatte Kampen, indtil Nordmannerne flygtede. Da han 

fit vide, huo den Mand var, fom Skuddet havde fældet, fral ban efter 

Ordriks Sigende have udtryft fin Bedrøvelfe derover, og tilftaaert Hugo 

af Cheſter Fred og Sifferhed, Da han, fom ban fagde, var fommen for at 

angribe Fvland, iffe England, og ej for at erobre fremmede Lande, men 

fun for at forfvare fit Herredømme over de Øer, der allerede tilhørte bam 3). 

Har Magnus virfelig fagt noget faadant, Da maa det alene have været 

1) Orkneyinga Saga S. 110. Dette Funde vel ogfaa udlægges fom et Jegn 

paa Orfnø-Jarlernes hemmelige Sympathier og Forftaaelfe med det engelføe 

Parti i Skotland. 

2) Saaledes Giraldué, Itin. Cambr. 867, der omtaler Hugos Fald paa denne 

Maade: , Paa Unglefey findes en Kirke, helliget St. Jefredauc. Da Hugo, 

Jarl af Shropfhire, tilligemed Jarlen af Ghefter, engang gik derind med 

Magt, og om Natten lod nogle Hunde blive der, fandtes disfe om Morge- 

nen (mane, iffe manu) gale, En Maaneds Jid efter døde han felv ynke— 

tigt; thi der Fom til Sens Havn fra Orknoerne nogle Vikinger I Langſtibe; 

da Jarlen hørte dette, red han dem modigt imøde lige ud i felve Havet, 

fiddende paa en raſt Heft. Men fre, Skibenes Høvding, ved Navn Magnus, g 

der ftod med fin Bue i Forftavnen paa det fremmerfte Skib, afſtod en Pill, 

og fljønt Jarlen var jærntlædt fra Top til Taa, paa Øjnene nær, traf dog 
Pilen hans højre je, og gik igjennem Hjernen, faa at han flyrtede bøende 

1 Bandet. Da GSejrherren faa ham fiyrte, ffal han med overmodig Glade 

have raabt paa den danffe Junge ,leit loupe* (Formerne her ere, fom man 

feer, angliferede), bvilfet paa Latin betyder ,sine saliret. Og fra den Tid 

af ophørte Englændernes Herredømme over Anglefey 

Ordrik, S. 768. Uagtet denne Forfatter meddeler flere nærmere Omftæn: 

vigheder ved Magnus's Kamp i Unglefey-Sund, enb nogen anden, hvoraf 

man maa flutte at ban har haft fpeciellere Efterretninger, maaffee endog 

af Nordmænds Mund, fiben han paa dette Sted indſtyder nogle intereéfante 

Notitfer om Norge og dets Byer, Hvorom nedenfor, faa er bet dog tillige 

I 

3 
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fordi ban ej for Hjeblikket faa fig i Stand til at forfølge fin Sejr, eller 

og fordi ban regnede Anglefey blandt de Øer, der med Rette tilhørte Nor— 

ge8 Nige. Vift ev det, at ban tilegnede fig Herredømmet over Angleſey, 

og at Anglefey-Sund baade før og efter Denne Tid nævnes fom Norges 

Riges pderfte Grændfe mod VBeften *). Ligeledes fee vi at Kongen i det 

mindfte fenere maa have gjort fig til af det heldige Stud, der fældte Hugo, 

da GSfaldene Bjørn Krephendte og Thorkell Hamarffald, der Digtede 

Draaper om. ham, uden dog, fom det fynes, at have været med paa Dette 

tydeligt, at han har misforftaaet et og andet, og at han i det hele taget 

meddeler Fortællingen paa en forvirret Maade, faa at man ej ubetinget Fan 

ſtole paa alt hvad han figer, ifær naar dette ej angaar beftemte Fafta, men 

løfe Udfagn og politiffe Forhold. Saaledes er det allerede ovenfor viift, 

hvorledes han fynes at modfige fig felv, naar han GS. 591 lader Hugo af 

Shropfhire fældes af Magnus, men fiden efter (S. 768) fun omtaler , Mag: 

nus's Krigshøvding" eller en ,,norff Barbar“ fom hans Drabsmand. Denne 

Modfigelfe Éunde dog maaffee udjevnes faaledes, at man antager hans Me- 

ning at være den, at Magnus førft har affendt de fer Skibe, og fiden felv 

har fulgt efter med flere. Denne Forklaring kunde faa meget mere lade fig 

høre, fom Ordrik øjenfynligt tænter fig en lang Tid hengaaet under Nordmæne 
denes Fejde i Bretland. Thi førft, heder det, gjorde Kyftboerne Ullarm ved 

Nordmændenes UnÉomft, og Krigerne fra Mercia famlede fig; fiden fendte 

begge Jarlerne Bud omkring i hele deres Diftrikt (Mercia) og Faldte Fran- 

Fer og Ungler fammen mod de Fremmede, faa at en ftor Skare mødte ved 

Dagannoth, og forberedte Glaget; derpaa ventede Hugo af GShropfhire i 

„mange Dage” paa de Øvrige, og holdt Øje med Nordmændene, indtil han 

en Dag, da han faa disfe „raſe“ mod de Fndfødte, ilede til, og blev ram: 

met af en Pill. Men man feer tydeligt, faavel af de væliffe Krøniker (Ca— 

doc S. 121) fom af den paalidelige Florents, at Magnus netop fom paa 

den Sid, da begge Jarler allerede befandt fig med deres Folk paa Unglefen: det er 

altfaa tydeligt, at ingen FndÉaldelfe af Krigere fra Mercia behøvedes, og 

at Ordrik har forverlet den Udruftning, Jarlerne gjorde for at erobre Angle 

ſey, med den øjebliffelige Samling mod Magnus. Og at bine fer norføe 

Skibe ej vare foreløbigt udfendte af Magnus, medens GJarlerne endnu 

udruftede fig, men at han felv anførte dem, og at Nordmændene i dette Aar 

fun een Gang vifte fig ved Unglefen, fres udtrytfeligt fauvel af GSagaerne 

fom af Florents's og Garadocs Beretning; ja Ordrik figer endog felv Fort i 

Forvejen, at Magnus trængte frem ,,lige til Unglefey'', og hans fenere Ud— 

faan om at han tilftod Hugo af Ghefter Fred og Lejde, fynes ogfaa at røbe 

hans perfonlige Nærværelje. Ordriks Paaftand, at Magnus føulde have 

ført et fredeligt Sprog med Henfyn til England, bliver derfor højft mistæn- 

Felig, og fan neppe holde Stik lige over for Billjam af Malmsburys ud: 

tryffelige Ord (IV. 329) at Magnus „haardnakket hjemføgte England ved 

at angribe Anglefey'', og de ovenfor føildrede politiffe Forhold, der maatte 

frille ham paa en fiendtlig Fod lige over for Kong VBilljam, den mælfolmføe 

Ets og de engelffe Interesſers Forfvarer i Skotland. Hertil Fommer at 

det, fom det firar nedenfor nærmere vil ſees, altid bliver meeft fandfynligt, 

at han havde den beftemte Henfigt at erobre Unglefey. 

1) Saavel vore Sagaer, fom den manſte Krønike fige udtrykfeligt, at Magnus 

underÉaftede fig Øen. Hrokkinſtinna, Hryggjarftytte og Snorre have her 
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Tog, ligefrem give ham Sven for biint Stud, medens derimod Gift, fom 

felv bevidner at han var med, tillægger Kongen det Stud, der rammede Hugos 

Næfeffjerm "). Den egentlige Fordel af denne Kamp havde fun Bælerne, fom 

ni t fang Tid forfvarede Anglefey mod MNordmannerne, og derfor ogſaa, 

hbis man fan fæfte Lid til den Manſke Krønifes Udfagn, vifte deres Er— 

fjendtlighed ved at ffjente Magnus ftore Gaver. Det ev heller iffe ufandfyn 

ligt, at Griffith, fom nu fom tilbage til Øen, bar erkjendt ham for dens Herre, 

tfær Da han Derved havde en Grund mere til at bortvife Engiændernes For- 

dringer. Men om Unerfjendelfen end fandt Sted, ffaffede den dog Magnus 

fun en faa godt fom tom Fitel, thi vi finde hverken at han eller nogen af 
hans Gfterfølgere i VBirkelighbeden bavde noget at fige over Øen, med min- 

dre det ffulde være, at han paa fit fidfte Tog til Jrland fandt en ven- 

ftabelig Modtagelfe der, og fit hugge fra meget Tommer, ban behøvede; 
men dette, tillægges der udtryfkeligt, ſtede md Griffiths Tilladelſe *). 

Derimod havde Magnus i Slaget miftet mange Dygtige Mænd, der vare 

faldne, og en ftor Mængde vare faarede. Blandt de Faldne nærnes Lenderman- 

dDen Sigurd Sneis fra Agder, en Frænde af Kale Sæbjørnsføn, Der felv blev 

baardt faaret. (Juli eller Auguft 1098) 7). 

Da der nu for Det førfte ikfe var mere at udrette paa Denne Kant, 

vendte Magnus fig endelig mod Skotland *), hvor Eadgar, Mælfolms 

ogfaa det Jillæg: ,,faaledes fom de tidligere Konger over Norge havde til: 

egnet fig Herredømmet længft mod Syd”. Det er allerede ovenfor (S. 4) 

viift, hvorledes den legendariffe St. Dlafé Saga Gap. 40 nævner Naanes, 

Glaumſtein, Eidaſkog og Angleſey-Sund fom de vderfte Grændfer for Olafs 

Rige; dog er det allerede der nævnt, at Ungivelfen maaffee Fun figter til 

Forholdene paa Magnus Barfods Tid, hviltet er faa meget fandfynligere, 

fom Glomfteen nevnes, og dette Sted ligger i Halland, hvor Magnus juft 

nylig havde herjet. Hiint Jillæg ev derfor maaffre Fun at betragte fom en 

Unadjronisme. De flefte Sagaer tilføje, ffjønt aabenbar urigtigt, at Ung- 

fefey ev Srediedelen af hele Bretland, 

Magnus Barfods Saga Gap. 22. 

Dette figes dog tun I de væliffe Krøniker, Caradoc S. 123. 

3) Magnus Barfobs Saga Gap. 22. Snorre, Gap. 11.  Mortinffinna fol. 

23. a. b. Fagrſtinna, Gap. 281, 232. Thjodrek Munk, Gap. 315 han for: 

tarer dog „Bretland“ urigtigt ved „Cornubia“ d. e. „Cornwall“. Orkn. 

Saga S. 108—110. Den manſtke Kronike. Villjam af Malmsbury IV. 329 
(Hearnes Udgave S. 506). Florents af Worcefter, Thorpes Udgave IL. S. 

42. Chron. Sax. ved 1098, Her ftaar der Fun at Jarlen Hugo blev dræbt 

i Anglefey af „Udvikinger“; det nevnes efter en Begivenhed ,, om Sommeren" 

og før en anden „for Mikkelsmesſe“; Tiden for Slaget fynes derved at Eunne 

beftemmes til Juli eller Uuguft 1098, Giraldi Itinerarium I. c. De valiffe 

Krøniker, fe Garadoc, I. c. 

Man maa dog antage, at Magnus paa Vejen har anløbet Man for at for: 

fterte fig med den øvrige Flaade, Dette veftyrtes paa en vis Maade ogfaa 

af den Manſte Kronikes Udtryk, 

- 
— 

— 

å 
— 
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Søn, ved fin Morbroder Eadgar YGdbelings Hjelp juft havde fortrængt 

Donald Bane, og befteget Sfotlands Trone '). Magnus havde allerede 

enten begyndt at herje eller gjort Forberedelfer dertil, Da der, fom Sa— 

qaerne førtælle, fom Bud til bam fra Sfotefongen med Bøn om at han vilde 

ffaane hans Nige for Fiendtligbeder, hvorimod han tilbod fig at afftaa 

til Magnus alle dDe Her veftenfor Skotland, imellem hvilke og Faſtlandet 

man funde fare paa et vorfaft Stib. Og, heder det videre, Freden fom 

virfelig iſtand mellem dem paa dette Vilkaar >). Heraf fee vi altfaa, at 

Magnus har truet Eadgar med en Krig, fom denne, under Dde fritifke 

Omftændigheder, hvori ban da befandt fig, og førend han endnu ret Havde 

befæftet fig pan Tronen, faa vidt muligt maatte føge at undgaa, endog med 

betydelige Indrommelſer. Sammenhængen ev agbenbart den, at Magnus, 

der, fom ovenfor antydet, viftnok allerede havde modtaget Opfordringer 

fra Donald Bane om at fomme ban til Hjelp, ogfaa nu virfelig enten har 
taget fig, eller i Det mindfte givet fig Mine af at ville tage fig af ham, 
indtil Cadgar, ved at byde Magnus de famme Fordele, fom Donald, 

nemlig Afftaaelfen af Svderøerne, har faaet ham til at flaa Haanden af 

denne ulyffelige Kronprætendent, der fiden, overladt til fig felv, faldt i 

Eadgars Hænder, blev blindet og holdt i Fængfel indtil fin Død 3). 

Medens Kongen faa ved den føotffe Kyſt, fandt Farlefønnen Magnus, 

paa bvem han havde været meget opbragt, fiden han vægrede fig ved at 

deeltage i Kampen ved Anglefey, en Nat Lejlighed til at flygte fra Skibet 

og op i Sfoven. Da Kongen om Morgenen favnede ham, fovd ban føge 

efter bam med Sporhunde, men forgjæves; han flap uffadt frem til Kong 

Gadgar, hos bvem ban en Stund opholdt fig *). Da det tilføjes, at 

1) Det er allerede ovenfor (S. 474) viift, at Magnus maa være kommen til 

GStotland efter at Eadgar allerede havde faaet Overhaand over Donald og 

fordrevet ham, eller rettere, efter at denne foreløbig var fordreven af Gadgar 

Adheling (Høften 1097), og Eadgar, Malkolms Søn, var indfat til Konge, 

Men derfor var itte Kampen mellem Kong Eadgar og Donald ophørt. 

Fordun (V. 34) fortæller udtryfteligt, at Donald blev fangen af Eadgar felv, 

og førft efter at denne havde befteget Tronen 1098 (der figes ej engang, 

bvor længe efter); og derhos figer han, fom vi have feet, ovenfor (Gap. 

29), at Magnus tom til Gotland medens Donald, Duncan og Ead— 

gar fæmpede om SJronen, og fenere (X. 19), at Magnus havde erobret 

Oerne, ba Malfolms Sønner Fæmpede mod Donald. Det er altfaa tyde 
figt, at Magnus fom til Skotland, førend Kampen mellem Eadgar og 

Donald endnu var udfegtet. Derved finder Magnus”s Optræden mod Eadgar 

og Forhandlinger med ham deres vimeligfte Forklaring. 

2) Magnus Barfods Saga, Cap. 23, Snorre Gap. 11, Fagrffinna Gap. 232. 

3) Se JFordun, I. c. 

4) Drfneyinga Saga S. 111, 112. St. Magnus's Saga Gap. 8. Morkin— 

finna fol. 23. b. Magnus føal, fom det heder, have brugt den Lift, at 
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Jarlefønnen Maqnus fiden begav fig til Bretfand og deels oppoldt fig der, 

Deelg i England, indtil Kong Magnus's Død, flulde man neſten formode 

at Denne har gjort det til em af Betingelferne for Freden, at Eadgar ikke 

fænger ftulde beholde ham hos fig. Der ev en ſterk Formodning om, at der 

ved. denne Lejlighed tillige bar været underhandlet om en nærmere Ber 

fegling af Freden ved et Giftermaal mellem Magnus og Eadgars Syfter 

Mathilde, ja at der maaffee endog har været indgaaet Fæftemaal imellem 

dem. Sagaerne bave nemlig opbevaret tre Vers, Ddigtede af Magnus, 

bvort han tilfjendegiver fin inderlige Kjærlighed til Mathilde, den blonde 

Vige, der felv med Sfjoldet forfvarer fit Land”, og tilfjendegiver fin WEng⸗ 

ſtelſe for, at han aldrig ſtal faa bende at fee. Sagaerne, ſom tilføje, at 

begge endog havde fendt hinanden Bud og Hilſener, kalder hende rigtignok 

uKejferens Datter”, men da der iffe paa den Tid fandtes nogen Kejfer- 

Datter af Mavnet Maibdilde, lige faa lidt fom Magnus ſynes at have haft 

nogen Anledning til at brjle til en tydſk Kejferdatter, medens han derimod 

fom i den nærmefte Berørelfe med Skotland: maa man, — bvis det ellers 

bar fin Rigtighed med Verſene felv og Magnus's Forfatterffab til dem, 

— virkelig antage, at den Sagabearbejder, der aller førft faldte hende Keje 

ſerens Datter,- veent ud har taget Fejl, og at bun Verimod var en Datter 

af den for fem Mar fiden afdøde Kong Mælfolm. Ved at antage Freden 

befeglet med en faadan Trolovelſe funne vi maaſkee bedſt forklare Den Tryg— 

bed, hvormed Magnus fynes at have efterladt fin Søn paa Orknøerne 

At Der ef blev noget af Giftermaalet, men at Mathilde i Aaret 1100 

egtede Kong Henrif I af England, har maaftee alene fin Grund deri, at 

Gadgar, fom tildels var afbængig af Henrik, ej vovede at negte bam Sy- 

ftereng Haand, Da ban bejlede til hende, hvortil dog ogfaa fom at Dette Gifter 

maal var langt fordeefagtigere for Skotland eller i det mindfte for Kon- 

gehufet, end Forbindelfen med Magnus '). 

Fra Denne Fredsflutning regner man Norges egentlige og varige 

Herredømme over Syderøerne, Der nu vedvarede uafbrudt og for Det mefte 

indrette fit Leje paa Kongens Skib faaledes at det faa ud fom om han aa 

der; og Kongen favnede ham derfor ej, førend han, forundret over at han 

fov længer end be øvrige, vilde lade ham vekke. Han fvømmede til Land 

barfodet og i de blotte Liinklæder; han faarede fin Fovd faa fterkt, at han 

ej ftrar Funde gaa langt ind i Skoven, men maatte ſtjule fig oppe i et ras 

her, figee ber, opdagede en Hund ham og begyndte at gjø, men han Faftede 

en Stok ned paa den, hvorved den ſtrax leb tilbage, med Halen mellem 

Benene, efterfulgt af be øvrige. Denne Fortælling, der alene Fan hidrore fra 

Jarleſonnen ſelv, er faa meget mere mistænkelig, fom han fiden blev en Helgen. 

1) Magnus Barfods Saga Gap. 30, Snorre Gap. 18. Den ber fremfatte 

Mening er ogfaa allerede udtalt af Subm, Hiftorie af Danmark V. 92. 

Denne UAntagelfe giver endnu en HFortlaringégrund mere for ben oven: 
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ubeftridt i 168 Aar !). Ut Magnus her optraadte med en afgjort Over- 

vegt og tildels endog med Sejrherrens Overmod, fee deraf, at ban, 

upaatvivfeligt med det æfdgamle norffe Vikingeſagn om Sokongen Beite 

og Eld-Eidet for Øje >), tilegnede fig den betydelige Halvø Kantire ved 
at fade en Stude, hvor han felv fad til Rors i Løftingen, flæbe over 

det fmale og lave Gid (Farbet), fom forbinder Kantire med Knapvdale; 

thi derved fom Kantire til at funne regnes blandt de Landftaber, mellem 

bvilfe og Faftlandet man, ifølge Fredsbetingelfen, ffulde funne fare med 

et rorfaſt SÉib 3). Det fynes iffe, fom om den føotffe Konge) har 

vovet at indlægge nogen Proteft mod denne hojſt uegentlige og utilbørtige 

Fremgangsmaade, hvilfet noffom vifer Magnus's Overlegenhed; dog lader 

det ikke til, at hans Gjterfolgere gjorde Fordring paa Kantire*). Mag— 

nus Derimod tilegnede fig det ganffe. Han frjlede nu langs Skotlands 

Veſtkyſt fra Fjord til Fjord, og underfaftede fig alle de ydre Der; fine 

Mænd fendte han længer ind i Fjordene, for at De ogſaa flulde underføge 

— — 

for omtalte Forvexling af Muirkertach og Malkolm, hvori Morkinſtinna (og 

JFagrffinna) gjør fig fyldig, hvor den handler om Drengen Sigurds Gifter- 

maal med den femaarige Kongedatter. Thi her vare viftnok flere fammen- 

fødende Omftændigheder for Haanden, der kunde fremkalde Fejltagelfen, nem- 

lig: a) den før omtalte hyppige Sædvane, ogfaa at Falde Jrerne Skoter; 

b) Magnus's førfte Forlovelfe med Muirkertachs ældfte Datter Lafracot; c) 

Magnus'å JForlovelfe med den afdøde Skotekonge Mælfolms Datter Mar- 

grete; d) Sigurds Forlovelfe med Muirfertads anden Datter Biadmuin, 

Da nu, hvis en af disfe Forlovelfer fandt Sted i 1098 eller 1099, denne ej 

tan have været nogen anden end Forloveljen med Margrete, faafom, hvad vi have 

feet, Forloveljen mellem Magnus og Lafracot føæde tidligere, og Forlovelfen 

mellem Sigurd og Biadmuin fenere, men vi paa den anden Gide tydelig 

tunne fee at Sagaerne have flaaet dem alle tre fammen til een, nemlig 

Sigurds, hvilfen de fætte paa det urette Sted, det midterfte, eller i 1098: 
er det ej at undres over, om de derved ere blevne noget vaklende i deres 
Ungivelfer. 

1) Nemlig indtil Freden i Perth 1266. Det var Fun i de nærmefte Decennier 
før denne Fredsflutning, at der førtes formelige Krige mellem Norge og 
Skotland om Syderøerne. 

3) Se ovenfor I. 2. S. 64. 

3) Magnus Barfods Saga, Snorre, Fagrffinna, Morfinffinna, I. c. 

3) Ut denne Konge (Eadgar) i vore Sagaer enten aldeles iffe navngives, eller 
urigtigt Ealdes Mælfolm, er ovenfor vilt. 

5) I Haakon Haakönsføns Saga Gap. 167 og 320 omtales Kantire fom feotft 

Befidbelfe. Navnet „Tarbet“ paa dette, fom mange lignende Eid, antyder 

ftedfe, at en Baad Fan drages over fra den ene Side til den anden. Det 
maa for øvrigt merkes, at Kantire i vore GSagaer ftedfe kaldes Satiri eller 

Saltiri. Det Faldes der ,,et bedre Rige end den bedfte D blandt Syder- 

oerne.“ 
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alle de indre Øer og i bans Navn tage dem i Befiddelfe, faavel de beboede, 

fom de ubeboede.  Nimeliqviis have Fndbyggerne ved Denne, fom ved 

alfe lignende Lejligheder, maattet ſtille ham Gifler til Underpant paa 

deres Froftab. For vet at befæfte fin Magt paa Øerne, og fandfynlig- 

viis ogſaa for at berede et nyt og mod Irland, befluttede Magnus at 

overvintre i Syderøerne, eller rettere paa Man 1), bvilken af vore For- 

fædre ftedfe vegnedes til Syderøernes Gruppe i vidtløftig Forftand. Da 

ban forfyndte fine Mænd denne Beflutning, og fun tillod nogle faa at 

rejfe bjem, for hvem Dette var paatrængende nødvendigt, opftod der en for 

Misfornøjelfe blandt De øvrige, fom nu juft begyndte at føle Hjemvee og 

fnurre over deres lange Fraværelfe fra Hjemmet. Magnus talte berom 

med fine Naadgivere, idet han tillige faa til dem, der vare faarede i Sla- 

get ved Anglefey. Blandt disſe var Kale Sæbjørnsføn, bvis Saar, ffjønt 

de I Førftningen iffe fyntes faa betydelige, Dog bleve mere og mere ond 

artede og ej vilde qro. Da Kongen raadførte fig med bam om Den Mis- 

fornojelſe, Der berffede i Hæren, fpurgte Kale, om det ikke nu vifte fig at 

hans Venner fvigtede. Da Kongen fagde at han neppe kunde tro noget 

faadant, bad Kale ham holde et Vaabenftue, for felv at overbevife fig 

derom. Kongen gjorde faa, og favnede Da virkelig mange Mænd. Da 
han beffagede fig derover for Kale, fvad Denne et Halvvers, hvori han 

halv fpottende omtalte den Daarlige Løn, Kongen fit for alle de berlige 

Gaver, ban med rund Haand havde uddeelt til fine fornemme Høvdinger, 

fiden disſe ej Holdt ud, naar det gjaldt. Magnus udfyldte Verfet, idet han kla— 
gede over, at han til liden Nytte havde anvendt fine Gaver, og at bans 
Skibe ej vare bemandede fom de burde. Men fiden efter lod han pasſe 

paa, at iffe fleve Folk forlode ham ?). 

Flere af vore Sagaer fortælle, at Magnus under Dette fit Ophold 

i Syderøerne eller vettere paa Man fit et Giftermaal bragt iftand mel 
fem fin Søn Sigurd, fom da fun var 9 Aar gammel, og den ivffe Konge 

Muirkertachs femaarige Datter Biadmuin (Biadmynia), bvilfet altfaa tillige 

antyder, at der ffulde være fluttet et nyt Forlig mellem Magnus og Muirker— 

1y Den Manſtke Kronite, der her aldeles itte omtaler Magnus's Beføg i Skot- 
tand, men for Reften maa fraa meeft til Troende, lader Magnus begive fig 

lige fra Wales til Man. 

2) Magnus Barfodé Saga Gap, 24. Ortneyinga Saga S. 114. Ut de Kri: | 

gere, hvorom der her er Tale, ej vare Ledingsfolteme, hvilte viftnok alle for 4 

længft vare dragne hjem, men Lenétropperne og Lendermændene felv, feed 

tydeligt nok deraf, at , de mægtige Høvdinger” udtrykkeligt nævneg. Mor: 

tinffinna anfører disfe Vers ved Magnus's fidfte Tog til Juland, men aaben= 

bart med Uvette. 
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tad 1). Det er fikfert not, at faavel dette Giftermaal, fom et For- 

lig og Forbund fluttedes, men Det ev aabenbart en Fejl at henfore 

Dem til denne Tid, da det, fom man baade af de irſke og valiſke Krø- 

nifet fan fee, førft fandt Sted i Aaret 1102, under Magnus's fidfte Op- 

hold i disfe Gqne *). Det ev iffe engang fandfynligt, at Magnus, der 
havde fuldt op at gjøre med at befæfte fit Herredømme over de nys er— 

hvervede Bejiddelfer, og hvis Stridsirafter Desuden vare blevne betyde 

figt foæffede, nu ftulde have vovet noget nyt Ungreb mod Irland. Vi finde 

ham desuden ved fin Anfomjt til Man i 1102, fom Det nedenfor vil fres, 

ej fom en Ben, men fom en Fiende af Muirkertach, Der førft fiden efter yd— 

mygede fig for bam og fluttede Forbund med ham. Det ev muligt, ende 

og heel vimeligt, at Magnus under fit Oppold paa Man bar truet 

Muirfertad) med et nyt Angreb, men de irffe AUnnaier nævne ved 

Denne Fid intet enten om Krig eller Forlig mellem begge Konger, 

medens De derimod fortælle temmelig vidtløftigt om Muirfertahs Fejder 

med Donald, og andre Smaafongers indbyrdesStridigheder, fom om De intet 

1) Disfe Sagaer ere Orfnepinga Saga S. 116, Magnus Barfods Saga Gap. 

24, og Snorre Sturlasføn Gap. 12. Men det er vel at merke, at paa alle tre 

Steder er Beretningen næften ligelydende, og føriver fig aabenbart fra een og 

famme Kilde, faa at den altfaa tun er at anfee fom enkeitftaaende. Mor: 

Einffinna og Fagrffinna nævne, fom vi allerede ovenfor Have omtalt, intet 
om Giftermaatet mellem Irekongens Datter og Sigurd, men lader denne 

derimod egte, Skote-Kongens" Datter. Hvorledes Misforftaaelfen rimeligviis 

ev opftaaet, er ovenfor viift. Denne Misforftaalfe, eller Forverling af Ire— 

fongen og Gtotefongen, har igjen vimeligviis været Aarfag til den alt for 

tidlige Omtale af Giftermaalet, thi dette maatte nødvendigvis fraa i Forz 

bindelfe med et foregaaende Forlig, og da nu virkelig et Forlig mellem Maq- 

nus og Skotekongen fluttedes 1098, var det i det mindfte for Bearbejderen 

af Morkinffinnas Text aldeles nødvendigt, at henføre Giftermaalet til amme Aar. 

De fire Meftres Unnaler, ved 1102; Garadoc ved 1100 (1102). Hvad der 

tfærdeleshed vifer, at der ej Éunde være Tale om Giftermaalet før 1102, er 

den Omfiændighed, at indtil da var Muirkertads vorne Datter Lafracot, 

rimeligviis den famme, hvis Haand Magnus havde frafagt fig, endnu ugift; 

og hvis Forligs- og Giftermaals-Underhandlinger havde været optagne i 1098, 

fynes det fom om der da alene unde være Spørgsmaal om en Fornyelfe af 

den tidligere Forbindelje mellem Magnus felv og Muivfertadjs ældre Datter. 

Men i Aaret 1102, og fom man af Ordrit (GS. 808, 809) fan fee, endnu 

før Juni Maaned, var Lafracot gift med Arnulf af Montgomery, en Broder 

af den for Magnus's Haand faldne Hugo af Shropfhire, og faaledes vel 

endog, fom man maa formode, en Fiende af Magnus. Ligeledes var Magnus 

felv bleven gift i 1101. Der Eunde altfaa ved Forbundets Fornpelfe ej længer 

være Sale om en JFornyelfe af det ældre Giftermaal, og dette forklarer derfor 

tilftvætteligt, hvorfor man greb til den Udvej, at fammengifte tvende Børn. Den 

væliffe Kronike (Garadoc S. 124) figer ogfaa at Magnus under fit fidfte Op- 

hold i Man (1102) fendte Bud til Muirtertady for at faa hans anden 

Datter til Egte for fin Søn, Den Manffe Kronike fynes ligeledes at henføre 

Forliget til Magnus's fidfte Tog. 

2 
— 
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Angreb ventede udenfra ?). Det vimeligfte er Derfor, at Magnus, til- 

freds med de allerede vundne Grhvervelfer, om De juft iffe fvarede til 

bang vidtftrafte Planer, for Der førfte har ladet Irland være i Ro. J 

Løbet af VBintren havde ban den Sorg, at den vife Kale Swbjørnsføn 

døde af fine Saar.  Fivligt om VBaaren (1099) forfod han endelig Sy- 

Derøerne, og drog til Ortnøerne, Hvor han modtog den neppe ukfjærfomne 

Gjterretning, at begge Jarlerne Erlend og Paal vare døde, den førfte I 

Nidaros, den anden i Bergen.  Foruden Sønnerne Crling og Magnus, 
efterlod Erlend Jarl af fit Gyteffab med Thora Sumarlidesdatter tvende 

Døtre, Gunnhild og Cecilia; den førfte gav Kongen Kal: Sæbjørnsføns 

Søn Kol til Egte med flere Gjendomme paa Øerne og en Hovde 

gaard i Papule, fom Erſtatning for Faverens Død; ligeledes gjorde ban 

ham paa Bryllupsdagen til fin Lendermand, ligeſom hans Fader havde vær 

ret 2). — Kol forblev dog iffe paa Verne, men fulgte hjem med Kongen, 

Da denne vendte tilbage, og bofatte fig med fin unge Frue paa fine Fæ- 

drenebefiddelfer i Eydafylfe. Fil denne Tid benføre vore Sngaer Konqe- 

fønnen Sigurds Ophøjelfe til Kongeværdigheden over alle de norffe Beſid— 

delfer Der vefter, Orfnøerne iberegnede. Det er Dog vimeligft at venne 

Udnævnelje ej fandt Sted førend pan Bryllupsdagen, fire Aar fenere, til 

bvilfen Tid ogſaa Den Manſke Krønife udtryffeligt benfører Den. Thi 

deels fynes Det, fom om en faadan Akt nærmejt var egnet til at forber- 

fige Bryllups-Hojtidelighederne *), deels er Det aabenbart, at den Kongeti— 

tel, bvorom her er Fale, fornemmelig gjaldt Man, og forud;atte en for- 

melig Jndfiættelfe af Sigurd til Konge paa Denne Ø, bvorhen Magnus 

iffe under fit Dele Jog I Aaret 1098 fynes at have fadet bam bente, og 

Hvor han umuligt med Tryghed funde fade ham blive tilbage, fanlænge han ej 

ved noget indgaaet Forlig var fifret mod et Overfald fra Irland. Men 

Derimod var det viſtnok nu fort før Hjemrejfen og iffe, fom en enfelt Be- 

retning lyder, ſtrax efter fin Anfomft til Ørfnøerne, at ban gav Siqurd - 

Høvdingenavn over Disfe, under paalidelige Mænds Formynderffab og til- 

deels under Den ſkotſke Konges VBaretægt H. 

1 De five Meftres Unnaler, Ulfter-Annalerne, ved 1098. 

2) Magnus Barfods Saga Gap. 25. Orfnepinga Saga Cay. 116. I Konge: 

fagaerne ftaar urigtigt Papey iftedetfor Papule. Der ere to Egne paa 

Ortnø af dette Navn (nu Paplay) en paa Ragnvaldée, en fydeftligt paa 

Roſso; fandfynligviis er det denne, fom menes. 

3) Saaledes blev Kol Kalesjen, fom nys anført, udnævnt til Lendermand paa 

fin Bryllupsdag. 

4) Den famme Forvirring og Sammenblanding af, hvad der tilhører Magnus's 

tre forffjellige Befterhavstog, fom herſker i vore Sagaer med Henfyn til de 

egentlige Krigébegivenheder og Giftermaalet, fpores ogfaa hvad Høvdinger 

og Konge-Udnævnelfen angaar. Hryggjarftykke (Magn. Barfods S. Gap. 20) og 

Snorre (Gap. 9) omtale førft Sigurds Udnævnelfe til Hovding over Øerne under 
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Da Sommeren kom, vendte Magnus tilbage til Norge. Han fik en 

heftig Storm undervej8, men fom Dog bjem uden Skade. Hans Sejlads 

beftrives fom meget prægtig. Uagtet han paa dette Tog iffe bavde 

udrettet nær faa meget, fom ban fra førft af fynes at have tæntkt fig, og 

fom hans Yrgjerrighed forefpejlede ham, var der Dog al Grund for ham 

Formynderffab ftrar efter at der er talt om Magnus's Ankomſt til Ortnø 

og Paagribelfe af Jarlerne. Derpaa omtale de atter, at Magnus fatte 

Sigurd til Høvding med Konagenavn over alle de nys nævnte Riger (Magnus 

Barfods Saga Gap. 25, Snorre Gap. 12), og tilføjer Snorre her, at Mag 

nus fatte Haafon Paalsføn til hans Formynder. SMorfinffinna, Hrokfin- 

føinna og Fagrffinna nævne bderimod om Sigurds Udnævnelfe til Høvding 

ftrar efter Jarlernes Paagridbelfe, men omtale denne Udnævnelfe under eet 

med hans Opbhøjelje til Kongeværdigheden umiddelbart før Magnus's Ufrejfe. 

Morfinffinna og JFagrffinna tilføje at Magnus fatte faavel Haafon Paals- 

føn fom Erling Erlendsføn til hans Formyndere, De flefte Sagabearbejdel- 

fer omtale faaledes Fun een Høvdinge:Udnævnelfe, nemlig den fidfte, der var 

forbunden med Kongetitlen. For faa vidt det nu, hvad man af Sagaernes 

Samftemmighed i dette Punkt fÉulde formode, er fandt, at Magnus ved denne 

Sigurds Ophøjelie til Konge har udnævnt Haafon Paalsføn til hans For- 

mynder og ladet ham blive tilbage fom faadan, da maa Udnævnelfen nødven- 

digvits henføres til Magnus's fidfte Befterhavstog, 1102, thi vi erfare af 

Orfneyinga Saga S. 118, fom her endog paaberaaber fig et Kvad og der: 

for maa ſtaa til troende, at Haakon Paalsføn fulgte tilbage med Magnus 

efter det andet Jog og deeltog i hans Krigstog til Gautland, hvilfet vilde 

være en Umulighed, hvis han, fom Morfinffinna, Snorre og Fagrffinna 

figer, i 1099 blev tilbage paa Orfnøerne fom Sigurds Formynder. Hvad 

Erling angaar, da er det rimeligviis Fun ved en Fejltagelfe, at hans Navn 

er fommet ind i Morfinffinna og Fagrffinna, thi han var enten allerede 

falben i Unglefey-Slaget, eller deelte Haafons Skjebne, at maatte ledfage 

Kongen til Norge. Sammenholde vi nu hermed de væliffe Krønifers ud- 

tryffelige Ungivelfe, at Sigurd førft udnævntes til Konge ved Magnus's 

fidfte Beføg paa de Konter, faa vel fom den Omftændighed, at Sigurd da 

- juft havde fyldt fit 12te War, den gamle Myndighedsalder for Konger og 

Hevdinger, bliver det indlyfende, at de væliffe Krøniker heri have Ret, og at 

Sagaerne urigtigt have fEudt Konge-Udnævnelfen tilbage fra Magnus's tredie 

til hans andet Jog. Men for faa vidt nu ogfaa Hryggjarftoffe og Snorre 

have Ret i at omtale en tidligere, foreløbig Høvdinge-Udnævnelfe, opftaar 

Præfumtion for, at den ligeledes er fÉudt for langt op, nemlig til Magnus's 

Ankomſt 1098, Hvor den var aldeles unødvendig, i Stedet for hans Ufrejfe 1099, 

medens vi derimod i den Omftændighed, at Sigurd i 1099 udntrvntes forelø- 

bigt til Høvding eller Statholder, have Nøglen til at Morkinffinna o. fl. 
ved en Forverling eller Sammenblanding af begge Udnævnelfer har Funnet 

fætte den fidfte i den førftes Sted. Da nu Orkneyinga Saga, fom vi have 

feet, umiddelbart efter Farlernes Paagribelfe tun omtaler at Magnus lod 

Gigurd blive tilbage paa Orfnø, uden at nævne et Ord om hans Udnævnelfe 

til Statholder, have vi her igjen Nøglen til at forklare, hvorledes de nys 

nævnte Sagabearbejdelfer ved en anden JForverling eller Misforftaaelfe have 

Eunnet føyte Statholder-Udnævnelfen faa langt tilbage, fom til Magnus's 
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til at være tilfreds; thi ban habde vundet mange fore Landſka— 

ber, og befæftet fit Herredømme over dem. Flere af Disfe bare vifte 

nof allerede forhen Navn af norfte Gfatlande, men dette Navn var 

ogfaa næften det hele; Det var forft Magnus, fom forandrede den titulære 

Afhængigped til en virkelig. Finde vi end at hans nærmefte Ffterfølgere 

iffe udøvede fuldt faa umiddelbar Magt over hine GStatlande fom han, 

faa er det Dog aabenbart, at deres ftatsretlige Forbindelfe med Norge nu 

var en ganffe anden, langt engere vg langt nøjere beftemt, end forhen. 

Gfter Magnus's Tid fremftod ingen faa overmægtig og i Birfeligheden 

uafbængig Jarl, fom Thorfinn, paa Orknoerne, og felv bos GSyderøernes 

Underfonger ſynes Janfen om at gjøre fig uafbængige af Norge fjelden eller 

afdrig at bave opftaaet, hvor egenmægtigt de for Reſten funde opfore fig. 

Det ev ellers et Spørgsmaal, om Befiddelfen af disfe Landffaber 

virfelig var faa nyttig for Niget, at Dette Derved funde figes at have 

faaet Fyldeſt for de Unftrengelfer, fom det koſtede at erhverve og forfvare 

dem. — Vette Spørgsmaal fan ftrar Vefvares befræftende for Vikingeti- 

dens Bedfommende, thi VBejiddelfen af Orknoerne og Hjaltland, tildels 

ogſaa af Syderverne, var da aldeles nødvendig for Norge, for at De tj ffulde 

blive et ftadigt Tilhold for Vikinger, fom ellers vilde fætte fig falt der 

og idelig forurolige MNiget. Efter Vikingetidens Ophor kunde man der- 

imod med Føje fige, at Den egentlig paatrængende Nødvendighbed af at 

vedligeholde Afbængigbedsforboldet, end fige med Opofrelfer at knytte det 

faftere, iffe fænger var forbaanden. Men vet ev den virkelige Mytte, 

disfe Befiddelfer medførte, et andet den Vegt, fom Fyrſter og Folk i 
pine Fider lagde paa at befidde dem. Og her maa man altid have for 

Øje, at den visfelig falfte Unftuelfe, der endnu i vore Dage faa byppigt 

gjør fig gjeldende, at «nbver Ferritorial-Udvidelfe er et abſolut Gove for 

et Kand, i biin Tid var faa forberffende, at der neppe engang gaves nogen, 

pvem Det faldt ind at nære Tvivl om dens Rigtighed; og der var Da ogſaa 

for faa vidt mere, Der talte for den, fom den fuldfomne Sammenblanding 

af Statens og Kongens Indtægter lod enhver faadan Forogelſe i Gebeet, 

der tillige medførte Forsgelfe i Det indfommende Skattebelob, vife fig fom en 

beftemt og blivende Binding for Kongen, medens paa den anden Side Kri- 

gen felv, faaledes ſom den i bine Tider fortes, forholdsvis var lidet bekofte- 

Ankomſt i 1098. Paa denne Maade opklareg nu det Hele: i 1098 har 

Magnus ladet Sigurd blive tilbage paa Orkno, alene fordi han ej vilde tage 

Drengen med paa det farlige Tog, men ikke for at gjøre ham til Statholder; 

ved Ufrejfen i 1099 har han udnævnt ham til Hevding eller Statholder, og 

endelig, ved Brylluppet 1102, der fynes at have ftaaet paa Man, har han 

udnævnt ham til Konge. 
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lig, «fler i alle Fald ifte medførte fynderligt forøgede Befoftninger for 

Kongen felv. Hertil fom nu og den Foreftilling, hos Kongen faa vel 

fom hos Folket, at hvad der engang havde tilbørt Riget, ej ffulde gaa 

fra Det, og at navnlig ethvert af Mordmænd bebygget eller befolfet Landſkab 

ogfaa ftedfe burde adlyde Morges Konge. Disſe og lignende Betragtnin- 

ger var det i bine Tider, fom bragte Norges Konger og Folk til at 

fætte faa megen Priis paa Befiddelfen af Sfatlandene i Veften. De fe- 

dedes overhoved ber, fom i faa meget andet, mere af Dunfle Inſtinkter og 

nedarvede Sædvaner, end af nogen far Overbeviisning om Den egentlige 

og virfelige Fordel. Denne beftod Dderi, at Mationen derved bragtes i 

en byppigere og engere Forbindelje med De brittffe Oer, end ven ellers 
vilde være fommen, og at den ved ſaaledes endnu mere end bidtil at dra- 

ge8 over i den angfo-nordmannifte Kulturgangå Omraavde, i fang Tid und- 

gif Den for Mationaliteten og Selvitendigheden ſkadelige Paavirfning af 
tydff Kultur og VPolitif, fom rammede de fo andre Niger, tfær Dan- 

mark 1). Hertil fom, at Befiddelferne i og for fig maatte være en god 

Støtte for Norges Handel å bine Egne, og bidrage til at gjøre Morges 
og Nordmændenes Navn æret og anfret, medens Nødvendigheden af at 

holde et vaagent Øje med deres Forfvar maatte holde Foretagelfesaanden 

vedlige, og ftedfe frembyde Lejlighed til at erbverve Den Krigserfaring, fom 

i hine Tider ikke af nogen fri Borger funde undværes. 

Under det fange Ophold i VBeften, fornemmelig i Man og paa Sy- 

Derøerne, antoge faavel Magnus fom mange af hans Mænd den der bru- 

gelige Dragt, og fom endnu indtil det forrige Aarhundrede har været de 

fotffe Gaeler8 Nationaldragt, nemlig Forte Kjortler og Kapper, uden 

Beenffæder. Det maatte være heel paafaldende for Mængden, at fee 

Kongen med fit Folge gaa med nøgne Been, og man gav ham Verfor det 

Tilnabn, bvormed han fædvanligviis benærnes, Barfod" eller rettere ,bar- 
føddet" (berfættr), „Barbeen“ (berbeinn) eller  Barlæg" (berleggr)*). 

Den danſke Forfatter Saro angiver viftnok, fom vi ovenfor have fret, 

en anden Oprindelfe for Dette Filnavn, men Sagaerne$- Udfagn maa ber 

antages at grunde fig paa de meeſt autbentifte Kilder, ligefom Det ogſaa 
i og for fig medfører ſtorſt Sandfynlighed. 

1) Det er en merkelig og betydningsfuld Omftændighed, at faa godt fom fra 

det Øjeblit, Norge miftede Syderøerne (1266), begyndte den tydff-hanfeatiffe 

SIndflydelfe, den nationale Skibsfarts Forfald, og Landets FJnddragning i 

Faſtlandets politife Forhold. 

?) Magnus Barfods Gaga Gap. 32. Snorre Gap. 18. Formen Berfættr 

er den hyppigfte. Berleggr forefommer i Ågrip Gap. 39. 
2 

Mund. Det norſte Folls Hiftorie. 1I. ll. 34 
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46. Magnus's Krig i Gautland.  Fredsflutning i Gaut-Elven— 

Den førfte Tid efter fin Filbagefomit fra Veſterhavs-Toget tilbragte 

Magnus øfter i Vifen, fornemmelig, fom man maa antage, i Kongebelle og 

paa fine Gaarde i Ranrife. Da der nemlig ikfe for det førfte var mere 

at ubdrette for ham i Beften, og hans VBegjærlighed efter Magt og Wre 

dog itfe tillod ham at være i No, befluttede han nu at vende fine Vaa— 

pen mod Mabofandet Sverige, og forføge om han funde bemægtige fig et 

Stytfe deraf. For det førfte paaftod ban, at Grændfen mellem begge 

Riger iffe gif, fom den burde, da den, I Stedet for at forlade Gaut- 

Given et Styffe nedenfor VBæneren, ſtkulde følge den lige op til Denne, og 

at derpaa Bæneren felv ſkulde danne Grændfen lige op til Vermeland, 

med andre Ord, at Landffabet Dalsland feulde tilhore Norge, ikke Gaut- 
fand, og at det tidligere havde adlydt hans Forfædre*). Men denne 

Fordring ffal han fun have henkaſtet for at faa et nogenledes rimeligt 

Paaſkud til Krig; bans egentlige Henfigt ſkal have været at erobre bele 

Befter-Gautland. Sine Fordringer, fedfagede af de bebørige Truſler, 

bar Magnus rimeligviis fremfat om Hoſten 1099; maaffee ban allerede 

da bar ladet fine Mænd foretage enkelte Strejftog, efterfom De fvenfke 

Grændfeboere aldeles vægrede fig ved at erfjende hans Fordring og tage 

ham til Konge i Stedet for Deres vetmæsfige Herre, Den brave Inge 

Gteenfilsføn.  Fidligt om Vaaren 1100 begyndte den egentlige Krig. 

Da vifte Maqnus fig med en betydelig Styrfe biinfides Grændfen, 
begyndte at berje og brænde, og tvang derved Indbyggerne af de om- 

fpurgte Hereder til at underfafte fig og fværge bam Iroftabsed. Derpaa 

vendte ban tilbage til Landemerfet *), opflog Der fin Leje biinfides Elven, 

og beredede fig til et Fog ind i det egentlige Gautland. Imidlertid havde 

1) Navnet , Dalsland” nærnes ej i Sagaerne, men derimod de Hereder, hvoraf 
det beftaar, nemlig Sunddalr og Nortdalr (det egentlige Dal), Vear (Vebo— 

Hered) ſydveſt for StoreLee, Varbynjar (Valbo eller rettere Bardbo Hered 

føndenfor Bebo), og de tilliggende , Marker'', hvori maaffer Jøfsbo (pursbu) 

Hered, ber nu ligeledes hører til Dalsland, har været iberegnet, hvis det | 

itfe maaffee i hiin Tid regnedes i VBermeland. 

2) Bed Landemerket (landamæri) forftod man ofteft, fom bet fynes, bet Strøg 

hvor alle tre Niger ftedte fammen, altfaa omtrent ved det nuværende Gøte: 

borg. Men da Magnus i faa Fald paa Vejen til Forerne maatte have 

pasferet Byen Ljodhuus, og da vel ogfaa herjet denne, hvilket Sagaerne neppe - 

havde undladt at omtale, maa man heller antage at det Sted, hvor han ops 

flog fin Lejr, var lige overfor det Punkt, hvor Nigsgrændfen forlader Gaut— 

(Elven, altfaa ved Uakerftrøm, og at han kom nmordenfra til Forerne. Det er 

ogfaa rimeligt, at Inge felv havde fit egentlige Tilhold og Udgangepunkt 

i Ljodhuus 
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Kong Inge fanet Efterretning om Magnus's Angreb, og famlet en bety- 

delig Hær, med bvilfen ban ilede han imøde. Magnus's Mænd raadede 

Kongen til at vende tilbage og ikke oppebie Inges Unfomft; men herom 

vilde ban intet høre; tvertimod føyndte han fig at møde Inge, førend 

Denne endnu ventede Det, for faaledes, om muligt, at fomme uforvarende 

over ham. Dette Iyffedes ham ogfaa paa et Sted ved Navn Førerne 

eller Furerne i Flundre-Hered, firar ved Lilla Edet. Her fom 

Nordmændene ved WMattetid ganffe i Nærheden af Sviarnes Hær, 

uden at denne merkede det, og De gjorde ſtrax et faa beftigt Ryt— 

ter-Angreb paa de overraftede Fiender, at disfe lede et fuldftændigt Me- 

derlag. J Spidfen for fine Mand red Magnus frem og tilbage gjen- 

nem Sviarnes Raäkker, buggende til begge Sider, faa at det blev ryddigt 

overalt, hvor ban fom. Inge frelſte fig med Flugten, efterladende en 

Mængde Faldne paa Valpladſen. Vore Sagaer meddele ber en løjerlig 

Beretning om en Franftmand ved Navn Giffard, fom Vintren forud 

var fommen til Magnus, og bavde tilbudt bam fin Tjeneſte, idet han paaſtod 

at være en ,40d Ridder". Magnus havde med Glæde modtaget hans 

Tilbud, og ban ledfagede nu Kongen paa vette Jog; men netop fom Un- 

grebet ved Forerne ſkulde begynde, var Giffard ingenfteds at fee, og 

faavel Kongen, fom en Sfald, Der flod i Narheden, gjorde fig lyſtige 

Derover i Spottevers. Da Slaget var endt, fom den tapre Midder Gif- 

fard ridende ned fra et Sted oppe i Landet, hvor han havde holdt fig 

ftjult. men fit nu bore faa mange Haansord og Spydigheder for fin Mod— 

føshed, at ban fandt det raadeligft at pakfe fig bort. Han rejfte over 

til England med et Kjobmandsſkib, men ogfaa ombord maatte ban Ddøje Spot- 

tegfofer, og ifær blev ban fornærmet over en FJslænding, fom gjorde fig 

fyftig over at han (aa bjelpeløs og ſoſyg. Ved Unfomften til England 

antlagede Giffard Jslændingen hos Gereven i den nærmefte Stad for at 

have digtet Nidvife over bam; FJslændingen benegtede Dette, og tilbød fig 

at foæde et lignende Kvad, for at Gereven felv funde høre hvor 

uffyldigt det Hele var.  Gereven tillod det, og JSlændingen berømmede 

nu påd en overdreven og ironiſt Maade Giffards Tapperhed ved For- 

erne. Gereven, fom ej ffjønnede andet, end at Nofen var oprigtig meent, 

frifjendte Jslwndingen ganſke, og Giffard, der ſkammede fig ved at for- 

flare Sagens fande Sammenbhæng, forføjede fig fluføret bort"). 

1) Magnus Barfods Saga Gap. 28. Snorre Gap. 16. Det Finger noget be- 

fynderligt, at ben anglo-nordmanniſke Gereve føulde funne forftaa de Vers, 

FIslændingen  fremfagde for ham i det norffe Sprog; thi vel undføyldte han 

fig med at han ej fljønnede paa Skaldffab, men denne Undfføyldning gjelder 

ikke Sproget felv. Enten maa man derfor antage at Skbet ev landet i en 

novthumberlandff eller aftangelft Havn, bvor endnu mange forftode norſt, 

34 * 
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Sejren ved Forerne aabnede Magnus Vejen ind i Vet egentlige 

Veftergautland, Hvor ban nu drog omkring med Harſtjold og underkaftede 

fig, fom Giſl Illugesſon, der felv var med paa dette Fog, bevidner, hele 

femten Hereder ). Dette er nu vel en Qverdrivelfe, da belg det nu— 

værende VBenersborg Len iffe indeholder flere end 15 Hereder?*); men at 

Magnus dog bar underlagt fig, eller i det mindfte gjennemilet en betydelig 

Strakning, er aavenbart. Da Vintren nærmede fig, faa at ban maatte 

tænfe paa Iilbagetoget, havde ban naaet Væneren, i Nærheden af Kval- 

dDeng-, nu Kollans-Ø, mellem Kinnevifen og Dalboføen. Paa denne Ø 

fod han fine Mænd i Haſt opfore et Virke (Standfe) af Forv og Tommer, med 

en Grav udenom, og efterlod en Befætning af 360 udføgte Ktigere, vel 

foørfynede med Proviant og alle andre Fornødenbeder for VBintven, under 

Sigurd Ullſtrengs og Finn Skoftesſons VBefaling. GSelv vendte han tile 

bage til Bifen, med den VBeflutning, næfte Baar at fomme igjen med 

en ſterkere Hær, og fortfærte fit Erobringstog. Nordmændene pan Kval- 

denso fik fnart høre, at Kong Jnge famlede en Hær for at angribe dem, 

men Da Det tog nogen Tid hermed, og de Desuden folede paa at Vir- 

fet var uindtageligt, fpottede De fun derover og fvad haanende VBifer om 

den tykke Inge, der aldrig gjorde Alvor af at fomme" *. Men Inge 

oppebiede viſelig Tiden, da Iſen tillagde Søerne, og faaledes gjorde Kval- 

densoen tilgængelig fra Landfiden. Da vilte ban fig biinfides Sundet 

med en Hær af mere end 3500 Mand *) og tilbød Nordmændene fri 

Afmarfid med alt deres Bytte og ubindret Filbagetog til Norge, naar de 

ftrar med det Gode vilde overgive Virfet i hans Vold. Men Sigurd 

Ullſtreng fvarede bans Sendebud, mere fjeft end flogt, at Kong Inge 

not ſkulde faa andet at bejftille, end at vife dem bort fom en Hjord af 

Hage, og at han førft maatte fomme nærmere. Da Sendebudene bragte 

Kongen dette Svar, red han ftrar med fin belte Hær ud paa Oen. Her 

opfordrede ban Nordmændene atter til at overgive Virket, paa de famme 

Biltaar fom for, Dog ſaaledes at de nu ffulde give Slip pan Byt- 

tet. De vægrede fig fremdeles, og nu gav ban Betaling til Angreb. 

Gfter at man en Tidlang bavde ſkudt paa binanden fra begge Sider, (od 

eller at Gereven lod Verſene overfætte for fig. I dette fidfte Iilfælde frem- 

traadte Ironien endnu mindre tydeligt. Merkeligt er det, at Gifard her 

kalder Jefændingen en Nordmand. 

1) Magnus Barfodsé Saga Gap. 26. 

2) Ge Juneld$ Geographi IV. S. 77. Maaſtee Magnus Fan have bemaægtiget 

fig de 11 veftligfte af disfe tilligemed de 4 Hereder af Veftergotland der nu * 

høre til Gøteborgs Len. 

3) I Oldfproget : allergi dvelr Ingi ofanreidb, inn Pjöbreibit; hvilket danner 

to Berslinjer eller en Fjerding af et drottfvædt Vers. 

1) Der ftaar nemlig: Henved 80 Hundreder; altfaa nær ved 3600. 
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Kongen Graven, der omgav Virfet, fylde med Tommer vg ort; der— 

paa fod han Ankere furre faft paa lange Bjelter, og ved Hjelp af disſe 

befte faft øverft i Fommervæggene, bvis Stoffe man ved at hale i Bjelferne 

fit fra binanden; tillige blev der gjort ftore Baal, og gloende Brande faftede 

ind paa Nordmændene. Da faa disfe fig nødte til at bede om Grid, 

bvilfen Inge ogfaa tilftod Dem, men, Da De faa baanligt bavde forfuftet 

hans forrige gode Filbud, paa faare vdmygende Vetingelfer. De maatte 

forfade Birfet uden Vaaben og Kapper, og ved Udgangen fik bver et 
Stoffeflag. Ale de Marfemænd eller Grændfeboere, fom nodtvungne 

bavde byldet Magnus, gave fig nu igjen under Sviafongen. 

De vvervundne Mordmænd begave fig line til Magnue, der fynes at 

have overvintret i Oslo, og fortalte ham, bvilfen Beffæmmelfe De havde 

idt. Der behøvedes langt mindre end Dette for at faare hans UErajer- 

righed, og faa fnart Ffen gif op Den næfte Vaar (4101), var ban ſtrax paa 

Ferde for at flaffe fig Hevn. Han ftyrede med en Flaade oſter til El— 

ven, og fejlede op ad den øjtlige Arm, idet han idelig gjorde Landgang og 

jerjede paa den fvenffe Side. Dette frede ogfaa, Da han var kommen til 

Førerne, hvor han Aaret forud havde overvundet Kong Inge. Men ban 

jernede fig alt for iangt fra Skibene. Da bans Skare var fommen over 

n Ya '), hvor Bejen gik, vifte pludfelig en beel Hær af Gauter fig, 

Nordmændene bleve overmandede, mange faldt, og De øvrige, bvoriblandt 

Rongen, maatte redde fig ved Flugten.  Gauterne fulgte Dem i Ha- 

ene, og Dræbte Enbver, fom de indbentede. Kongen felv fom i den ftorfte 

vare, Da ban var let fjendelig ved fin Højde, fit lange, filfeblege Haar, 

er bang i Loffer ned paa bans Skuldre, og en rød VBaabenfjortel fom han 

avde over Brynjen. Agmund Skoftesſon, der ved ved bans Side, og 

igeledes var en boj og fmut Mand, bad Kongen om Kjørtlen. Hvad vil 

mmed Den”, fpurgte Kongen. „Jeg vil fun have den”, fagde Agmund; „du 

ar givet mig ftørre Gaver før”. Da gav Kongen bam Kjortlen, fom 

Agmund førar faftede over fig. Dette ffede juft paa et Sted, hvor en 

Deel Krat og nogle Smaabakfer for et Ojeblik bindrede de forfølgende 

Sauter fra at fee Dem. Da de igjen fom frem paa aaben Mark, flilte 

Agmund fig med fin Flok fra den øvrige Stare, og tog en anden Vej; 

nen Gauterne, fom nu toge Ham for Kongen, ftimlede alle efter bam, uden 

It ændfe Magnus, fom faaledes uden Hinder naaede Skibene. Heldigvis 

pffedes Dette ogfaa Den dle Agmund, der faa heltemovdigt opofrede lig 

1) $08 Gnorre ftaar, at de faldt i Nærheden af en Fos. Denne Fos Eunde 

maaffee være Fosſen ved Lilla-Edet, eller maaffee endog være at føge ved 

Fors Kirke, der ligger ved en Side-Elv, Miils Vej oppe, hvis ,fors 

einn,, ej ev urigtigt læft i Stedet for Foxerni“. 
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for fin Konge, men det var Dog fun med yderfte Nød at ban undflap Forfølgerne. 

Magnus forføgte ikke at trænge fænger frem, men fejlede ned av Elven igjen, 

og drog nord i Viken. Han havde paa dette Fog iffe udrettet andet, end at 

berje og brænde nogle Bygder for Gauterne. Selv havde han miftet 

mange Folk, uden at være fommen fit Maal et Skridt nærmere. Han 

havde faaledes al Grund til at være misfornøjet med Toget. 

Dette var Magnus's fidfte Felttog i denne Krig, thi ſtrax efter, 

beder det, foor der Mænd mellem Kongerne om at De flulde ftifte Fred 

mellem fig felv indbyrdes og mellem deres Lande. Det famme, tilføjed 

Der, ønffede ogfaa Grif, fom den Gang var Danmarfs Konge — ban havde 
i 1095 efterfulgt fin Broder Olaf — for fig og fit Nige. Det fader 

faaledes til, at Erik har optraadt fom Megler mellem begge de frigførende 

Konger, og bevtil havde han god Anledning, da det fpendte Forhold, der nød 

vendigvits maa have berffet mellem Norge og Danmark fiden Magnus's 

Herjetog i Halland 1096, endnu itte, faa vidt man fan fee, var bilagt, 

faa at man i Halland hvert Øjeblif funde vente fig Ungreb af Mordmæn- 

dene, ifær bvis Krigen fom til at drage fig nærmere hen mod dets Grænd- 

fer. Men det maatte derhos faa meget mere være ham magtpaaliggende at 

faa en fuldftændig Fred tilvrjebragt mellem Nordens trende Folk, fom han 

juft i Denne Tid med ftørfte Iver arbejdede paa Oprettelfen af em færegen 

Grøebiffopsftol for Norden ?), hvorved det fornemmelig maatte fomme 

faare meget an paa, at det venftabelige Forhold mellem De tre Folt 

og Konger, der var afbrudt ved Magnus's Krigsforetagender, atter kom 

iftand. Magnus vilde dog vel neppe have lyttet til noget Fredsforflag, 

hvis hang fidfte Felttog havde været heldigere. Nu derimod maa man 

formode, at i det mindfte hans Mænd have fraraadet ham alle vderligere 

Foretagender mod Sverige, ligeføm vel og Bønderne have fnurret temmes 

fig afvorligt over noget nyt Ledings-Udbud. Da fualedes Kongerne Erik 

og Inge, fom Sagaen udtrykker fig, fode Magnus bilfe og anmode om, 

iffe at eftertragte deres Niger, imod at de paa fin Side forbandt fig til 

at fade hang Rige i Fred, blev der til Sommeren aftalt et Møde ved 
Landemerket, i Gaut-Elben 2), hvor alle tre Konger perfonligt ſtulde inde 

finde fig, og bvortil de tilfagde binanden gjenfidig Sikkerhed. Det faldt 

1) Se herom ovenfor S. 418, 419. 

2) Gaaledes Mortinffinna og Fagrffinna. Magnué Barfobé Saga Gap. 31 og 

Snorre Gap. 17 nævne Kongehelle; men da flige Mader 1 det mindfte i tide 

ligere Sider holdtes paa Brennøerne eller vettere paa Danaholmen, der lige 

ger i Glvemundingen (fe ovenfor S. 173, jvfr. I. 1. S. 748) er det rimer 

ligft at antage Mortinffinnas Udfagn, der besuden neppe er nedførevet me 

mere end 100 Aar efter Begivenheden felv, fot det rette. Om den ovenfor 

omtalte Skit, der ſtal have været iagttagen ved tidligere Lejligheder, at Do 
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af fig felt, at alle Krigsforetagender imidfertid frulde hvile. Fil den ber 

ftemte Tid fom da, føm der ftaar, Kong Magnus nordenfra, Kong Erik 

føndenfra, og Kong Inge ovenfra. Da Thinget var fat, gif de tre Kone 
ger et Styffe bort fra deres Mænd, frem paa Pladfen, og, figer Den 

ældfte Sagaberetning, De havde neppe famtalet i faa lang Stund fom funde 

faldes en halv Bord Stund, førend de alle vare forligte og alle tre 

Niger i Fred; enhver af dem føulde befidde fin YGtte- Jord ubeffaaren; 

enhver af dem føulde felv erftatte fine Underfaatter den Stade, de bavde 

lidt, og Kongerne felv ſkulde nærmere jevne alt mellem fig fom det bedſt 

funde ſkee til alles Behag. Den vigtigfte Betingelfe før Freden var dog 

nof den, at Kong Inge forpligtede fig til at give Magnus fin Datter 

Margrete til Gate med De omtviftede Landffaber i Medgift 1). Derved 

erhvervede Magnus den perfonlige Befiddelfe af disfe, faa længe Egteſka— 

bet vidvarede, og Den vilde ogfaa fomme til at nedarves paa deres fælles 

Børn. For vvrigt ffal man have taget Fredsflutningen 1019 mellem Olaf 

den hellige og Olaf Sfotfonung til Monſter. Magnus fæftede ftrar Mar- 

grete, og faaledes, beder det, bleve de ftørfte Fiender paa en fort Stund til 

De bedfte Venner, og vendte aldeles forligte tilbage til deres Mænd. Der 

fortælles, at medens Kongerne ftode affides paa Pladfen og famtalede, 

ptrede deres Folk, der ftode omkring, at man vanffelig vilde funne opvife 

tre andre Hovdinger af et faa anfreligt Udvortes. Inge, den aldſte, bøjefte 

og førefte, faa ærværdigft ud, Erif var den fagrefte, og af hans Uafyn 

Iyfte der ftørft Godmodighed; Magnus var den belevnefte, ridderligſte og 

meeft frigerfte at fee til. Alle tre vare ſmukke, majeftætiffe og veltalende. 

nefongen holdt Gviafongens Bidfel og Norges Konge hans Stigbøjle, ogfaa 

nu iagttoges, nævnes ej. Det er ikke faa urimeligt, om Magnus og Erik, 

der begge vare yngre Mænd, have viift den ærværdige Inge faaban Wre; 

men fandfynligft er det dog, at Geremonien, hvis den nogenfinde har fundet 

Sted, indførænkede fig til be gamle Uppfalafongers Tid, da Fun deres Ut, 

ikke den fteenkilffe, betragtedes fom faa langt ophøjet over be øvrige Fyrfte- 

ætter i Norden, 

Dette figes udtrykfeligt, faavet i Morkinffinna og Fagrffinna, fom i Hrokk— 

inffinna, Hryggjarſtykke og Ågrip famt hos Thjodrek; der er faalebes ingen 

Grund til at betvivle Rigtigheden deraf, hvad flere have gjort, alene fordi 

det udelades i den tryfte Udgave af Snorre, og fordi de omtalte Landffaber 

ikke fiden efter hørte til Norge. Men det er tydeligt nok, at da de Fun ud- 

gjorde Margretes Medgift, og hun og Magnus ingen Fælleébørn havde, 

paa hvem de nedarvedes, maatte de, da hun efter hans Død egtede den 

danffe Konge Nikolas, midlertidigt tilfalde denne, og det er desuden øjenfyn- 

ligt, at det for en ftor Deel maa have været disfe Befiddelfer, der gav Ni: 

Éolas og Margretes Søn Magnus den fterfe faa for Jndflydelfe 1 Vefter- 

gautland, at han efter Inge Hallftrensføns Død blev valgt til Konge af 

Beftgauterne. 

1 
— 
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Da Freden ſaaledes var flutter, vendte De tilbage, hver til fit. Siden efter 

fendte Kong Inge fin Datter fra Sverige med et prægtigt Folge, og 

Magnus holdt Bryllup med hende. Da dette Giftermaal befeglede Fre- 

Den, gav man hende Filnavnet „Fredkolla“ *). Uheldigviis blev Dog Egte— 

ſkabet barnføft, faa at de VBefiddelfer, Magnus fit med hende, efter hans 

Dod e J fra Norge 2). 

t) D. e. Freds-Pige; Kolle eller Kulle bruges endnu ofte baade i Gverige og 

i det øftlige Norg:, ved lignende Gammenfætninger, fom f. Er. Dalfulle 

Vag fra Datarne), Saætertulle (Saterpige). 

2) Mortinffinna, fol. 23. b. 24. a. Fagrffinna, Gap. 235—238. ordnede 
og Hryggjarſtykke, Magnus Barfods Gaga Gap. 26—32. Snorre Gap. 

13—18.  Ågrip Gap. 42. Thjodrek Cap. 21. Tidsfolgen i disfe Begiven- 
heder angives i Morkinffinna og Fagrffinna anderledes end i Hryggiarſtykke, 

Hrotfinffinna og hos Snorre. Disfe fidfte ordne Begivenhederne faaledes: 

Høft (10992): Joget til Gautland, Erobring af 15 Hæreder, Opførelje af 

Virfet paa Kvaldense. Vinter (1099—1100?): FIndtagelfen af Virket. 

VBaar-(11002): Magnus's Sotog opad Elven til Forerne, hans Ne 

derlag ber, og Medning ved Agmund Skoftesſon; Gifards Unfomfi. Som: 

mer eller Høft (11002): Magnus's andet Tog, og hans Sejr over Inges 

Sommeren berefter (11012): Fredsflutningen. Morkinffinna har derimod: 

Vinter (1099): Magnus's Ophold i Viken og Giffards Unfomft; det føl- 

gende Har (1100): Magnus's Jog til de omtviftede Hereder, Gejren ved 

JForerne over Inge, Erobring af 15 Herder i Gautland og Unlægget af 

Virket. Vinter (1100—1101): Virkets Indtagelſe; ſtrar derpaa, vi: 

meligvits om VBaaren, Magnus's andet Tog til Forerne; dog tales der ej 

om hans Nederlag eller om Agmundz derefter, fom det fynes i famme Uar, 

Fredsflutningen. Denne Beretning fætter faalede3 begge Hovedfelttog i en 

modbfat Orden af den andens. Vi have ovenfor fulgt den fidfte, fordi den 

aabenbart er den vette. Det ev ikke fandfynligt, at Magnus begyndte Felt: 

toget allerede i 1099, faa Fort efter fin Hjemtomft fra det ſtore VBefterhavs- 

tog; berimod er det langt rimeligere, fom Mortinffinna figer, at han førft 

lod Bintren gaa hen. Det er langt rimeligere, at Magnus førft vendte fig 

mod de omtviffede Hereder, og ikke gjorde noget Erobringstog længer biin- 

fides Elven ind i det egentlige Gautland, førend ban havde fikret fig ved at 

overvinde Inge, end at han ſtrax fÉulde have angrebet Gautland, eller endog 

Eun formaaet at trænge faa langt frem, fom til Kvaldensø. Ligeledes er det 

langt rimeligere, at Magnus efter fit Uheld ved Kvaldensø og Forerne har 

været fremt til Fred, end at han ſtulde have lyttet til Fredsforflag efter en 

vunden Sejr. Ogſaa Thjodrek figer, at han paa fit førfte Frlttog gjorde li: 

den Fremgang, men paa det andet blev flagen, og alene frelft ved Agmund 

Gtoftesføn. Det er derhos mistænkeligt, at medens Mortinffinna, ved an: 

den Gang at omfale JForerne, udtrytkeligt tilføjer ,der hvor Kongerne før 

havde ſtodt ſammen“, har den anden Beretning intet faadant Villæg, men 

figer derimod endog „paa bet Sted fom heder Foxerne“, aldeles fom om det 

ikke forhen havde været omtalt. Dette vakker unegtelig en Foreftilfing om, 

at benne Beretning har fat det førfte Felttog fidft. Ut Fredsflutningen, ber 

ej kunde finde Sted tidligere end i 1101, maa henføres til dette Uar og ei 

til 1102, ſtjonnes deraf, at ber ellers ikke bliver nogen Tid mellem Gredst 
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47. Stofte Agmundsſons Uenighed med Kongen og Bortrejfe fra Landet. 

Magnus tilbragte nu atter et Aar (Sommeren 1401 til Sommeren 

1102) bjemme i Fred. Det knefte, hvorom Sagaerne vide at fortælle 

for Denne Tid, ev en alvorlig Ivift, der opftod mellem Kongen og hans 

Frænde, Lendermanden Skofte Agmundsſon, om noget Dannfæ, fom 

begge tilegnede fig. Retten fader til at have været paa Skoftes Sive, 

men om Dette endog ikke var Jilfældet, fynes det Dog, fom om fimpel Tak— 

nemfigbed for bans og hans GSønners tror Fjenefte, og i Særdeleshed 

Agmunds hojmodige Selvopofrelfe fidft ved Forerne, burde bave tilfagt 

Kongen at give efter. Dette var Dog faa langt fra at falde ham md, at 

ban meget mere ffod paa fin Fordring med Den ftorfte Heftighed, faa at 

Det truede med at fomme til alvorlige Optrin mellem dem. Der blev 

holdt flere Moder i den Anledning, og Stofte lagde over med fine Søn- 

ner, at De iffe alle paa eem Gang føulde rejfe til Kongen, thi alene ved 

at iagttage Denne Forfigtighedsregel vilde de funne holde Stand mod ham. 

Forſt fom Skofte felv til Kongen, foreftillede bam det nøje Frandfkab, 

fom var mellem dem, vg fagde Derpaa: ,jeg har altid været yndet baade 

af Dig og af din Fader, faa at vort Venſkab iffe rokkedes, faa fænge han 

fevede; Derfor, Konge, ville I funne føjønne, at jeg iffe vilde være paa— 

ftaaelig imod eder, bvis jeg havde Uret; men deri flægter jeg mine For- 

fædre paa, at jeg vil forfvare min lovlige Net mod Enhver, lige meget Hvo 

han er". — Kongen blev Dog ved fit, og gav iffe i mindfte Maade efter. 

Da rejſte Stofte bjem, og fendte Finn i fit Sted. Da Kongen ogſaa 
til bans Foreftillinger fun gav et fort og uvenligt Svar, fagde Finn: „an— 
Det troede jeg rigtignok at have fortjent af eder, Konge, end Lovran, da 
jeg blev tilbage paa Kvaldensø, medens Dine flefte pvrige Benner undfloge 
fig og fagde, at Dette var aldeles at opofre fig og give fig Døden i Vold, 
bvilfet ogfaa var fandt, vis Kong Inges Wdelmodighed ej havde været 

førre end din Ombvageligbed for 08; imidlertid have vi dog Der, efter 
manges Mening, lidt en Beffæmmelfe, fom nu burde fomme og til Gode”, 
Det bjalp Dog ikke, alt hvad ban fagde; Kongen forblev uroffelig. Gndelig 
indfandt hans Broder Agmund fig hos Kongen og bad ham om at lade 
Dem nyde Met. „Hvad jeg paaſtaar, er Net”, foarede Kongen, „og jeg 
forbaufes over din Dviftighed”. „Jeg tvivler ikke paa”, fagde Agmund, ,at 
du, fom den mægtigere, driver din Vilje igjennem, faa at vi fomme til at lide 
Uret; men det beder jo rigtignof at den, Der redder en andens Liv, fom 
ofteft faar flet eller ingen Len, og dette befræfter fig ogfaa her. - Men 

flutningen og Magnus's Afrejfe til Jrland; og dog maa der ogfaa beregnes 
nogen Sid fom hengaaen inden Margretes Unfomft og hans Giftermaal med 

. hende. 
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Det lover jeg, at bverfen jeg eller nogen af os andre føal berefter komme 

i din Fjenefte, faa fandt det gaar efter mit Ønffe". Derpaa rejfte Ag— 

mund hjem, og ban og Kongen faa binanden aldrig tidere. Den følgende 

Vaar (1102) gjorde Sfofte fig vede til at forlade Landet, og fejlede om 

Hoſten afited med fem vel udruftede Stkibe. Hans tre Sønner, Finn, Ag— 

mund og Thord, fedfagede ham; den fjerde, Paal, der paa denne Tid end- 

nu maa bave værer et Barn, fynes at være bleven tilbage). De drøge 

forſt til Flandern, bvor de tilbragte VBintren; den følgende Vaar (1103) 

fejlede De vefter til Frantrige; og om Sommeren til Njørvafund eller Gi- 

braftar-Strædet, bvorfra de ftyrede til Italien og begave lig til Rom. 

Her døde Skofte. Hans Sønner døde vogfaa paa Denne Nejfe; Thord, 

fom fevede fængft af Dem, endte fit Liv paa Sicilien. „Folk fige”, tilføjer 

Sagaen, ,at Skofte er den førfte Nordmand, fom: har fejlet gjennem Njør- 

vafund, og Denne hans NRejfe var faare berømmelig”. Da det er al- 

deles ufandfvnligt, at der blandt De mange nordiffe Vifinger, der i det Yde 

og 10de Uarbundrede bjemføgte Spanien og det fydlige Frankrige *), ikke 

ftufde Dave været en eneſte Nordmand, maa man antage, at biint Udfagn om 

Skofte fun figter til Korstogene, der juft paa den Tid, da han forlod Norge, 

havde begyndt og omfattedes af hele Okcidenten med faa megen Enthufiasme, 

og at Skofte faaledes fun var den forſte norſke Korsfarer, Der tog 

Søvejen gjennem CStrædet. Ut han virfelig foretog denne Nejfe fom 

et Korstog, og at Det var hans Henfigt at Drage lige til Palaftina, ſees 

af hvad Der nedenfor nærmere vil blive omtalt, at flere af de Mænd, der 

forfode Norge med bam, fiden efter fom tilbage til Norge, deels, fom det 
udtryffelig beder, fra Palæftina, deels fra Conftantinopel, vg at Det fjær 

var deres Fortællinger, fom gave Stødet til Kong Sigurd Magnusſons 

ftore Tog 9), bvilket var et fuldftændigt Korstog, og beffrives fom faadant 

af fremmede Forfattere, men Desuagtet lige faa lidet fom Skoftes Tog 

* benætnes faafedes I GSagaerne. Paa den Tid, Da Skofte Drog affted, maa 

Gfterretningen om FJerufalems Grobring fra de VBantroende (1099) for- 

) Sagaerne opregne nemlig udtrykfeligt tun Finn, UAgmund og Thord fom 

dem af hans Gønner, ber ledfagede ham, medens vi af Urnmødlinge-UTt- 

tené Stamtavle i Fagrffinna Gap. 215 erfare, at Stofte foruden dem havde 

Sønnen Paal, og Døtrene Ragnhild og Thora, af hvilte Ragnhild var gift 

med Dag Eilifsſon, Ihora med Uasulf paa Rein. Ut Paal maa have vær 

vet et Barn i 1102, da Skofte vejfte, fees deraf, at hans Sønneføn Paal 

Flida endnu udtrykkelig kaldes et Barn i Uaret 1181, fe Sverres Saga 

Gap 51; Paal Stoftesføns Søn, Paal Flidas Fader, Nikolas Kuvung, næv- 

nes fom Lendermand omkring 1169 (Magnus Erlingsføns Saga Gap. 28), 
og omtales aller feneft i 1184, fom Deeltager i Kong Magnus's Krigétog. 

?) Se ovenfor I, fær S. 426. 

') Sigurd Jorfatafareré Saga Gap. I. * 
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langſt have naaet Norge, og bar rimeligvis bidraget meget til at opflam— 

me Gfoftes og bans GSønners bellige Jver. Man fan derfor viftnot 

med god Føje fade Skofte og bans Sønner de forfte hiftorift befjendte 

norføe Korsfarere. Fra Danmark bavde allerede i Maret 1097 en UGt- 

ling af Kongebufet, ved Navn Sven, ført en Skare Korsfarere til Lille- 

aften, bvor de Deeltoge I Nicgas Erobring, og fiden, efter et kort 

Opphold i GConftantinopel, haftede videre for at fraa De øvrige Kors- 

farere Oi ved Antiodias VBelejring, men paa Vejen var Sven bleven for- 

raadt, overfalden af Fyrferne, og nedfablet med alle fine Mænd 1). 

Skoftes Henfigt bar neppe været at forfade Norge for ftedfe, men viftnot 

fun at holde fig borte i nogle War, indtil Uenigheden mellem han og Kon- 

gen var glemt, og Denne var Fommen til ftørre Befindighed. Om bans 

Sønner bortryffedes faa burtigt efter binanden oy i deres bedfte War, 

ved Sygdom, eller om de bleve dødeligt faarede i Kampen mod de Van- 

troende, fan man af Sagaens forte Beretning ikke fee, lige faa lidt fom, 

om De virkelig fom til Valæftna og Thords Død paa Sicilien indtraf 

paa Tilbagerejſen, eller om de alle døde paa Henrejfen. De maa dog alle være 

døde inden Høften 1103, fiden det beder, at de af deres Ledfagere, fom 

vendte tilbage til Norge, anfom ſtrax efter at Magnus's Sønner vare tagne 

til Konger, bvilfet maa have fundet Sted i September eller Oftober 

Maaned famme Aar. Som Urving til Giffe og YGttens berømmelige 

Navn optraadte fiden Skoftes nys nævnte Søn, Paal, gjennem bvilfen denne 

Linje af Avnunge-Gtten endnu vedligeboldt fig i mange Led, og fremdeles 

indtog en fremragende Stilling mellem Rigets vpperfte Etter *). 

48. Kong Magnus's fidfte Veſterhavstog og Fald. 

Magnus forblev iffe længe i No efter Fredsflutningen med Sverige. 

Ullerede det folgende Aar finde vi ham i Spidfen for en Flaade og Hær 

1) Albert af Wadjen II. 54, Billjam af Tyrus, S. 23 fe Langebek, Ser. rer, Dan. 

II. 6.631 fla.) jvf. Matth. Paris, S. 28; Annalista Saxo, hos Perg, Vill 

S. 730 o. fl. Han udgives deels for en Søn, deels for en Broder af den 

danſke Konge. Suhm Hift. af Danmark V. 39, faa vel fom Langebek I. c. 

have gjort det fandfynligt at han var en Gønnefen af Gven Ulfsføn. 

Hans Heltedød er befungen af Jasfo i dennes ,,befriede Jeruſalem“ 8de Sang. 

For faa vidt enkelte Nordmænd have været med t hans Flok, hvilket ej er 

faa ufandfynligt, ifær af Sole-ACtten, der var faa nær beflægtet med det 

danffe Kongehuus, kunde man heri finde en faa meget ftørre Opfordring for 

Gtofte til at tage Korfet og hevne deres Fald, da han felv var en Sonne— 

føn af Erling Sfjualgsfens Datter. 

9 *) Magnus Barfods Saga, Gap. 33, Snorre, Gap. 19—22, 
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for paany at beføge Veſterhavets Kyſter, fornemmelig Irland; og af Sa- 

gaernes Udtryk, at ban bavde med fig De vpperfte Krigere, fom fandtes 

i Norge ), maa man flutte at han til dette og udruftede fig ombvyage- 

figere og i en ftørre MaaleftoÉ, end til noget af de foregaaende. Blandt 

de anfeede Mænd, der fulgte ham, nævner omtrent de famme, fom paa 

Toget i 1098. Som fædvanligt, angive vore Sagaer iffe den nærmere 

Anledning til dette Tog, eller bans egentlige Henfigt dermed. Vi erfare 

fun, at det gjaldt Irland, og det ligger faaledes nærmeft at antage, at han 

allerede fænge bar baft i Sinde at gjøre et nyt Forfog paa at tugte Muirfertad), 

eftertryffeligere end Det førfte i Aaret 1098, bvilfet, fom vi have feet, aldeles 

mislykkedes. Den Manſke Krønife faa vel fom de irſke Annaler fortælke at 

Magnus havde til Henfigt at underkafte fig hele Irland. Den forftes Be- 

retning lyder faaledes: Magnus fendte Kong Muirfertad fine Sfo med 

den Anmodning, at ban førfte Juledag flulde bære dem paa fine Stuldre 

midt i fit Huus, og i De norffe Sendebuds Paaſyn, for at ban derved 

ſaaledes unde merke, at ban var Kong Magnus's Undermand. Da Frer- 

ne børte Dette, toge De Det ide op, og bleve beel forbitrede; men Kon- 

gen felv var flogere; han fagde: jeg vilde iffe alene bære dem, mer endog 

tygge Dem, beller end at Kong Magnus ftulde berje en enefte Provins af 

Irland. Og faaledes ej alene efterfom ban Anmodningen, men bædrede 

GSendebudene, fendte mange Foræringer med dem til Kong Magnus, og 

fluttede et Forbund med ham. Men Sendebudene fortalte ham efter de: 

reg Hjemfomft faa meget om Irlands Beliggenhed, Yndigbed, Frugtbarz 

bed vg behagelige Klima, at ban ikke tankte paa andet end at underfafte 

fig den hele Ø, og derfor gav Befaling til at udrufte en Flaade" *). Det 
vil nedenfor fres, at Magnus'$ Forbund med Muirfertacdd itte fluttedes 

førend efter bans Ankomſt til de irffe Farvande; men Det er alligevel ikke 

ufandipnligt, at Magnus allerede før Udgangen af 1101 bar fendt Muir- 

fertady et Gefandtftab med ftrenge Fordringer, ledfagede af FIrufler, og 

at Muirfertacdd, for i det Iængfte at afvende Uvejret, bar ſogt at formilde 

Magnus ved at pdmvge fig for hans Gefandter, om end juft iffe paa den i 

den Manffe Krønife angivne Maade, og ved at fende bam Foræringer. 

De irſke Annaler fynes endog at omtale Forberedelferne til Toget al 

ferede i 11013). 

1) Magnus Barfods Saga, Gap. 34, Snorre, Gap. 25. 

?) Den Manffe Krønite, 1098—1102. 

3) De five Meſtres Unnaler, ved 1101. Der faar: Magnué, Konge af Lod 

fin, tom for at angribe Irland, fom dette Vers tilkjendegiver: „Eet Uar 

over 1100 . . . . fra Ghrifti JFødfel til Magnué's Ankomſt til Erinn.“ Men 

da vi nu af andre Kilder wide at Magnus ej tom førend 1102, tan der her 
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Magnus behøvede Dog neppe nogen glimrende Veftrivelfe over 

Irlands Herligheder for at faa Lyſt til at erobre Øen: dertil 

fjendte ban og Nordmændene den allerede for godt. Men det var, 

fom man tydeligt fan fee, hans Plan at underfafte fig alle de Lan- 

de i Vejterhavet, fom Nordmændene i fin Tid havde befat og hvor 

der endnu fandtes norffe Kolonier; Derfor maatte Raden omfider ogſaa 

fømme til Irland, om han end ikke havde haft færflilt Grund til at hevne 

fig paa den ivffe Konge. - Muirfertad havde imidlertid bekriget fin 
Fiende Donald O'Lodlan med afverlende Held. Vrælaten Donald, 

St. Patriks Gfterfolger, føgte vel at megle Fred imellem Dem, men 

det lykkedes fun for en fort id. Kong Donald OLodlan udvidede fin 
Magt ved at underfafte fig Ulfter og tage em Søn af Kongen til Fange 

(1100); famme War gjorde Muirfertad, underitøttet af De dublinfte 

Nordmænds Flaade '), et Tog mod Donalds Lande, men maatte vende 

tilbage med uforrettet Sag, og Flaaden blev dreven tilbage med fort Tab. 

Maret efter var Muirfertad beldigere, Da Det Iyftedes ham at erobre Don- 

alds Kongeborg Ailich, og forftyrre Den til Hevn før hans egen Konge- 

borg Kinforas Ødelæggelfe ved Donald, tretten Aar tidligere >), famt Derpaa at 

tvinge De af Donald nys undertvungne Indbyggere af Ulfter til at ille 

bam Gifter. Han gjorde fiden et burtigt Nundtog gjennem bele Ir— 

fand, bvis Indbyggere overalt fynes at bave faldet ham til Fovde 3). 

Men Donald tabte iffe Derved Modet; ban befriede Den fangne ulfter- 

ffe Kongeføn, fluttede, ved Prælaten Donalds Mellemfomft, Forbund med 

ham, og optraadte atter fom Muirfertads farlige Fiende. Dette har 

maaffee bidraget til at gjøre Denne, fljønt faa fort Tid efter fin 

ftore Sejr, frjeligere til at efterfomme Magnus's Fordringer. Imidler— 

tid føgte ban ogfaa at ſtyrke fig ved mægtige Forbindelfer udenfor Irland. 

Sin Datter Lafracot, fandfynligviis den famme, fom tidligere bavde været 

bortfærtet til Kong Magnus, gav ban den oven omtalte Arnulf af Montgomery 

eller Pembrofe, Broder af den for Magnus's Haand faldne Hugo af Shrop- 

foire, til Gate %). Kort Tid 1 Forvejen havde Villjam Erobrerens yngſte 

Søn, Henrif den Iſte, efter Broderen, Villjam den 2dens, pluvdrfelige 

ene figtes til Forberedelferne til hans Tog og Rygtet om hans Unfomft, 

der fiden efter i de 4 Meftres Annaler udtryffelig omtales ved 1102, me- 

dens de Ulfterffe Annaler i dette War lade ham Fomme til Man, ej til 

Irland. 

Der ftaar i de fire Meftres Unnaler , de Fremmedes (Gall) ftore Flaade"'; Ul 

fter-Annalerne have: „Flaaden fra Dublin”. 

Se ovenfor S. 478. 

De fire Meftres Annaler, ved I101, 

Ordrif S. 808. 

— 

2 
— 

3 Å 
— 

1 
— 
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Dod, befteget Englands Trone (1100). Hans forfte Regjeringsaar foruro- 

tigedeå af idelige Fejder med hans ældfte Broder, Hertug Robert af Nord— 

mandie, og de VBaroner, der tege dennes Parti. Den mægtigfte og vold— 

ſomſte af dem alle var Robert af Belefme, en ældre Broder af Arnulf 

og Hugo, der efter Dennes Fald i AUnglefey-Sund havde tilfjøbt fig Hans 

Jarldomme 2), og desuden havde mange andre Befiddelfer, faavel i Eng— 

fand fom i Nordmandie *).  Uagtet Kongen og Hertug Robert om Høften 
1101 havde flurtet Fred med hinanden, afholdt dette dog ikke Jarlen Ro— 

bevt fra at befæfte fine Borge, for paa egen Haand at fætte fig op mod 

Kongen. Han indgif endog Forbund med De tre væliffe Fvrfter 3), og 

hans Broder Urnulf, der gjorde fælles Sag med ham, bejfede ved Sendebud 

til Den irſte Kongedatter, hvis Haand ſtrax blev ham tilfagt, og med Hvem 

an ej alene fit prægtige Løfter om fraftig Underftøttelfe, men ogfan Ude 

fat til, efter Muirfertads Død at beftige hans Frone*). Paa denne 

Maade bavde der formet fig en- Koalitton mod Kong Henrik, beftaa- 

ende af begge De nys nævnte Jarler, de tre vælifte Fyrfter, og Kong Muirker— 

tad, hvilfen igjen paa fin Side derved haabede at faa Unverftottelfe, faavel 
mod fine Fiender i Landet felv fom mod Kong Magnus. Denne havde aller 

rede ved Fredsflutningen med Kong Eadgar ophort at ftaa i en afgjort fiendtlig 

Stilling lige over for det angfv-hordmanniffe Parti i Skotland, eller Eng— 

fand overhoved. Skjønt det er vimeligt, og næften maa anfees fom vijt, 

at ban havde været forlovet med Kong Eadgars Syiter, fynes Dog ikke 

bans venffabelige eller i det mindfte fredelige Forhold lige over for Skot— 

fand eller det engelffe Parti at være rokket, da hun i Aaret 1100 egtede 

Henrik, ftrar efter Dennes Tronbeſtigelſe. Den Forbindelfe, hvori Arnulf 

af Pembrofe, der fom den dræbte Hugos Broder og Eftermaalsmand 

maa anfees for iffe mindre at have været Magnus's Fiende end Kong 

Henrifs, nu traadte med Kong Muirkertach, og den fiendtlige Stilling, fom 
denne, hvem Magnus's Fog nærmeft gjaldt, nu ligefedes indtog mod Ven 

engelffe Konge, maatte nødvendigvis bringe Magnus, da han aller førft 

vifte fig i de veftlige Farvande, paa Dennes Side lige over for Den ny 

nævnte Koalitton. Alt Dette maa man nodvendigviis have for Oje, for ret 

at funne opfatte Magnus's Stilling, og forklare hans Skridt paa dette Tog. 

Magnus havde paa Overfarten meget haardt VBejr at fæmpe 

med. Han anlob nu, fom forrige Gang, aller førft Ortnøerne med fin 

hele Styrfe*). Denne forøgede han ber, og fortfatte derpaa Mejfen til 

1) Ordrik S. 768. 

2) I Maine er der endnu Sagn om Robert og hans Grufomheder, fe Lappen: 

bergs Geſch. Englands, IL. S. 232. 

3) Nemlig Jormwerth, Gadogan og Meredith, Sønner af Blethyn. 

1) Ordrik I, c. S. 808; jvfr. de væliffe Unnaler, hos Garadoc. 

3) Meö öllu lidi, ftaar der 1 Magnus Barfods Saqa Gap. 34. 
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Syderøerne og Man, medtagende fin Søn Siqurd, der nu havde nanet fit 

13de Aar eller den fra de ældfte Jider i Norge for Kongerne vedtagne 

Myndigheds-Alder. Ifølge enkelte Sagaer ſkal ban ogſaa have medtaget 

Farlefønnen Grling Erlendsſon, men det er dog et ſtort Sporgsmaal, om 

Denne iffe allerede var falden i Slaget ved Anglefey; var ban det ej, Da 

er Det fangt fandfynligere, at ban i 1099, ligefom Haafon Paalsſon, havde 

maattet ledſage Magnus til Norge, og nu, faavel fom denne, bavve fulgt 

med lige fra Norge af '). Magnus begav fig lige til Man, bvor han 

fremdeles vedblev at lade Huſe og Befoftninger opføre. For at ffaffe fig 
det nødvendige Tømmer dertil, gjorde han felt et Beføg over til Anglefey, 

bvor Fyrſt Griffith, Der ej dDeeltog i De øvrige Fvrfters Forbindeffe 

med Robert og Arnulf, tog faare venligt imod bam, vg gav ham, 

fom der figes, Fribed til at hugge alt det Tommer, han behøvede 2). 

Hvis Griffith allerede forrige Gang batde erfjendt Magnus for fin Over- 

berve, — bvilfet, fom vi have feet, er bøjft rimeligt — da har. han vel 

end mindre denne Gang vovet at negte ham Hyldeit fom ſaadan, og biin 

Frihed har Magnus altfaa fnarere fordret fom en Net, end modtaget fom en 

Gate. Magnus vendte derpaa tilbage til Man, fod trende Borge opføre, 

og favede fig til, med det førfte at angribe Irland. Imidlertid havde 

Sagerne taget en daarlig Vending for Muirkertachs nordmannifte For- 

bundsfæller.  Nobert af Belefme, der aabenbart trodfede Kongens Op- 

fordringer om at falde til Fovde og vife ham den tilborlige Lydighed, var 

erflæret fredløs, og flere af bans Borge vare allerede erobrede af Kon- 

gen, Der belejrede den ene efter Den anden. En af de væliffe Fyrfter, fom 

havde faget Roberts Varti, var ved betydelige Jndrømmelfer vg Uf- 

1) Saavel Morkinffinna og JFagrffinna, fom Hryggjarfiyffe og Hroffinffinna 

lade Magnus medtage Erling, men Orfneyinga Saga figer udtrykfeligt, at 

det er uvift, om Erling faldt i Unglefey-Slaget 1098, eller i Ulfter, med 

Magnus, 1108. Da vi nu af Drineyinga Saga erfare, at Magnus i 

Mellemtiden 1098—1102 havde Haafon Paalsføn hos fig i Norge, men 

Morfinffinna og Snorre dog begaa den Fejl, at lade Magnus allerede i 

1099 udnævne Haakon til Sigurds Formynder, opftaar derved en ſterk Præ- 

fumtion for at ogfaa deres Angivelfe om Erling er falff. J alle Fald maa 

han have deelt Gkjebne med Haakon. Ut denne fulgte med Magnus i 1102, 

feeg dels deraf at han omtales fom Deeltager i den fvenffe Krig, og fiden 

dukker op fom anfommende til Norge fra Orkno i Aaret 1104 eller 11053 

deels af Morkinffinnas Udfagn om at Magnus udnævnte ham til Sigurds 

Formynder, hvilket i fig felv fynes at være fandt, men fun maa benføres til 

1102 i Stedet for 1099. 

2) De væliffe Krøniker, fe Caradoc. Bore Sagaer vide intet om Magnus's 

Ophold paa Man ved denne Lejlighed, men ogfaa Ulfter-Annalerne tale ud- 

trytfeligt derom. Vi gjenkfjende ellers faavel i disfe Jømmer-Befæftninger, 

fom i dem, Magnus havde opført under fit forrige Tog med Jømmer fra 

Galloway (fe ovenfor S. 574), Virker” af famme Slags, fom hiint paa 

Kvaldensø, og Unvendelfen af den famme Krigskunſt. 
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ftaaeffer bleven overtalt til at gaa over til Koengen, og berjede nu Roberts 

Befiddelfer med Ild og Sverd. Arnulf' var ilet vver til Irland for at 

bente fin Hufteu og bringe Undfætning fra fin Svigerfader 1), men Vet 

var. faa fangt fra, at denne funde ſkaffe nogen Hjelp til Veje, at ban me- 

get mere gjorde Negning paa Biftand af Urnulf og hans Nordmanner 

mod Magnus. Under disfe Omftænvdigbeder var Det ikfe mere end rime= 

tigt, at begge Midbejtere om Overmagten paa Øen, Muirkertach og Du- 

nald O'Lodlan, tænkte paa at flutte Fred med hinanden, for med falles 

Kræfter at funne gjøre De fremmede Erobrere Modftand. Bi erfare 

ogſaa af de ivffe Annaler, at ven forben nævnte Prælat Donald virkelig 

fit ftiftet Forlig mellem dem, der flulde vare vet War, og felv tog De af dem 

begge ſtillede Gifler til fig: men det vifer fig af det følgende, at Forliget ej var 

oprigtig meent fra nogen af Siderne *). En ivft Hær, fom man maa fore 

move under Muirfertacs egen Unforfel, famlede fig i Dublin, for at mod- 

fætte fig Magnus, hvis Stibe allerede fynes at have viiſt fig paa den ir— 

ſke Kyſt, maaſkee endog hiſt og ber begyndt at berje*). Men det fom 

dog iffe til nogen Fiendtligbeder af Beiydenhed. Der anbnedes Under- 

handlinger, fom endte med en Fredsflutning paa ect Uar, vg et Gifter- 

maal mellem Magnus'8 Søn Sigurd og Muirfertads Datter Biadmuin 

(Biadmvynja). - Hvilken af begge Parter  begyndte disſe Underbandlinger, 

ſiges ingenfteds vet tydeligt. De irſke Unnaler fortælle fun, at Muirter- 

tad fluttede Freden, og gav Magnus's Søn Sigurd fin Datter til Egte 

med mange Koftbarheder og andre Gaver). De vælifte Kroniker melde 

1) De væliffe Krøniker, hos Caradoc. Fra denne eller den ſtrax følgende Tid 

feriver fig vel et Brev fra Muirkertach til Landfranks Efterfølger, den be 

rømte Erkebiſkop Anshelm i Canterbury, hvori han takfer ham for den Hjelp, 

han har ydet ham og hans GSvigerføn Arnulf (Anselmi epistolæ IV. 83.) 

ulfter-Annalerne og de fire Meftres Annaler. Hine omtale Forliget ſtrax 

efter, disfe ftrar før Forliget med Maqnusz men da man erfarer at Fiendt— 

fighederne i det næfte Uar allerede begyndte fidft i Juli, og Forliget faa- 

ledes maa være udløbet lidt før, maa det og være fluttet i bet fenefte i 

Juli 1102, og til den Tid vare Underhandlingerne med Magnus endnu neppe 

begyndte. 

3) Der ftaar i Magnus Barfods Saga Gap. 34, at han firar herjede i Irland. 

Det er ej ufandfynligt at dette har føeæet førend han endnu Fom til Man, 

ifær ved Farten gjennem det fmale Sund ved Kantire, hvor hans Skibe 

tom lige under den ivffe Kvft. 

4) Ulfter-Annalerne have: , Magnué, Konge af Lodlin, kom med en ftor Flaade 

til Man, og der blev fluttet Fred paa et Aar mellem ham og Irlands 

Mænd”. Inisfallens Unnaler: , Muirkertadj indgit Svogerffab med Franz 

kerne (8. e. Arnulf og Nordmannerne) og Lodjlinerne (8. e. Magnué og 

Nordmændene)”, De fire Meftres Unnater: „En irſt Har forfamlet i Ath— 

ctiath (Dublin) for at modfætte fig Magnus og de Fremmede fra Ledjlin, der 

2 
— 
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at Magnus, efter fin Filbagefomft til Man, fendte Mænd til Muirker— 

tach for at forlange bans anden Datter til Egte for fin Søn, hvilket For 

fangende ftrar blev opfyldt, hvorpaa han udnævnte fin Søn til Konge 

af Man. - Bore Saqaer fortale ligeledes, fljønt, fom vi bave feet, paa 

et urigtigt Sted, at Magnus fit Muirkertachs Datter Biadmynia til Hu- 

fteu for fin Søn Sigurd, og at han fatte ham til Høvding over alle de 

Der veſter erobrede Lande, og gav ham Kongenavn. Maar man feer hen 

til den Frygt, Muirfertad, ifølge dDen Manſte Krønife, nærede for Magnus, 

og de Opofrelfer, hvorved han vjenfynligt føgte at tiltjøbe fig Freden, 

bliver Der ftørft Sandfynlighed for, at de egentlige Fredsforflag ere ud- 

quaede fra ham. Men Dette hindrer Dog iffe fra at antage, at 

Magnus foreføbigt fan have fendt et Gefandtffab til ham, med en over- 

modig Opfordring af famme Slags fom den tidligere, nemlig om at un- 

derfafte fig og hylde ham, uden at lade det fomme til Kamp, og at Muir- 
fertad i det væfentlige bar føjet fig verefter. Vi have feet, at Magnus 

ved Den tidligere Fredsflutning med Muirfertad-fæftede dennes Datter 

Lafracot. En lignende Forbindelfe føgte man nu, til Fredens Betræf- 

telfe, at tilvejebringe, men da hiin Datter imidlertid var bleven gift med 

Arnulf, og Maqnus ligefedes med Margrete af Sverige, havde man in- 

gen anden Udvej end at fade Sigurd rgte Muirkertachs anden Datter Bi» 
admuin, ffjønt bun paa denne Fivd i det højefte var 9 Aar gammel, og 

ban i fit trettende 2). Hvad pderligere Betingelfer der vedtoges, nævnes ej; 

men Da den i det hele taget paalidelige Ordrik endug fynes at lade Magnus 
udſtrekke fine Kvfonifations- eller rettere Befæftnings-Forføg til Irland 

felv *), bvorved hans beftemte Henfigt, at fatte blivende Fodfæfte paa 

vare komne for at herje Irland, men de fluttede Fred for eet Uar med Ir— 

lands Mænd, og Muirfertadj gav fin Datter til Sidraid, Søn af Magnus, 

og føjenfede ham mange Klenodier og Gaver”. De vaæliffe Krønifers Ud- 

fagn hos Garadoc er allerede anført ovenfor, S. 514, Anm. 4. 

1) Mendes Ulder angives nemlig i 1098, hvortil, fom vi have feet, Giftermaa- 

let urigtig er henført, til fem Aar, Sigurds til ni. Men da man af denne 

fidfte Angivelfe fan fee, at Sigurds Alder ej er anført, fom den var paa 

den Jid, Bryllupet virkelig holdtes, men derimod fom den var i 1098, er 

det ikke ufandfynligt, at en lignende Reduktion ogfaa Fan være foøretagen med 
Kongedatterens Alder. Herved er dog at merke, at bet for den fenere Saga» 

bearbejder var lettere at regne fig til Sigurds Alder i 1098, end til den ir— 

føe Kongedatters, faa at Jalangivelfen for hans Bedfommende fan være re: 

dbuceret, Bruden derimod bibeholdt uforandret. Det er faaledes nok muligt, 

at hun ved Giftermaalet 1102 virfelig Éun var 5 Uav gammel. 

2) Da Ordriks Ord ere noget dunkle, anføre vi dem her faaledes fom Ve lyde i 

Originalen: Ea tempestate Magnus, Northvigenarum potentissimus rex, 
insulas Britanniæ eireumivit, et desertas cum ingenti classe insulas usque 

Mund. Det norffe Folks Viftorie. L. 11 35 
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Det, tvdeligt aabenbarer fig, maa man formode, at Muirfertad denne 

Gang deels i Ulmindelighed har maattet anerfjende Magnus fom fin 

Lensherre, deels færftilt har forpligtet fig til at overlade ham Dublin med til- 

hørende Diftvikt, hvilket, lige faa vel fom Man, hørte til de ældre norſte 

Befiddelfer paa den Kant, og desuden endog bavde været forenet med Ri— 

get i Man, indtil Muirfertad) fil Gudrød Meranagh fordreven.  Derhos 

maa Muirfertad nu, fom tidligere, bave frafagt fig alle Fordringer paa 

Man og Syderverne, vg fremdeles, fom før, have fnyttet alle Ind— 

rømmelfer og Ufftaaelfer til fin Datters Haand, faaledes at Uftaldet frede 

til Fordel for den Mand, hun egtede.  Førfte Gang, da Magnus fæ- 

ftede Lafracot, var det ham felv, til hvem UAfftaaelfen ffede; og da Muir- 

kertach desuagtet fenere befattede fig med de Manſke Unliggender, fom om 

ingen Afſtaaelſe havde fundet Sted, var det ogfna I fin Orden, at For- 

bindelfen hævedeg. Denne Gang var det dDerimod Magnué's Søn Siqurd, 

til hvis Fordel Overdragelfen nu tilfynefadende fandt Sted, og denne Qver- 

dragelfe var vel ogfaa den egentlige Uarfag til, at Magnus, fandfynligmis paa 

Bryflupsdagen, gav fin Søn Kongenavn. Den oftere nævnte angfo-nordmanniføe 

Skribent Ovdrif omtaler Muirkertachs Ferd, fom om ban bverfen meente Det 

oprigtigt med Urnulf eller med Magnus, men pønfede paa, ved given Lvjligbed 

at fvige dem begge 1). Det er ogfaa, fom Det nedenfor vil fers, temmelig 

fandfynligt at Muirfertad har næret faadanne Planer, ifær med Henfyn til 

Magnus, der maa have været ham en færvdeles uvelfommen Gjeft, ligeſom 

vi erfare, at han virkelig opførte fig fvigagtigt mod Arnulf; men vore 

GSagaer  bhentyde dog ikke ligefrem paa noget Forræderi. Af Visfe, 

ſammenholdte med de irſke Annaler, ſees det derimod, at Muirfertad har 

føgt at Drage Nytte af Magnus's Nærværelfe, for vid hans Hjelp at 

funne overvælde fin Modſtander Donald, faa fnart Fredsaaret var udlør 

bet 2), og at Magnus maa have forbundet fig til at ftaa Muirkertach Vi. 

in Hiberniam introivit; ibique colonis callide constitutis, oppida et villas 

aliarum more gentium construi,præcepit. lrenses igitur ei nimis invi- 
derunt 0. f. v (GS. 812). Her er GSpørgömaalet, om Ordet ibique gaar 

4 paa Øerne eller paa Irland. Det fidfte falder dog naturligft, ifær ba Mag: 

nus's Forſog paa at Folonifere Øerne tidligere har været omtalt. 

1) Irenses igitur ei nimis inviderunt, et totis nisibus infestare conati sunt, 

doloque seu vi pessumdare hostes machinati sunt... porro, congre- 

gati omnes (ber figtes til Samlingen i Dublin) formidabilem Magnum veriti 

sunt, nec proeliari cominus cum illo præsumserunt, sed de proditione 

nefaria in ipsum machinari studuerunt, 

Underledeg tan man nemlig ikke forklare enten vore Sagaersé udtrykkelige 

Bidneébyrd om Magnus's og Muirkertachs Krigsforetagender i Forening, 

- eller de ivffe Unnalers Beretninger om Muirkertachs Tog i 1108. Saar 

NS 
— 
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Dette udelukker imidlertid ikke Nimeligheden af at han fan have fort et falftt 

Spil med Henfyn til Magnus, og navnligen fynes man at maatte tvo, at han 

bar: gjort ham det famme falfte Løfte for Sigurd8 Vedfommende, fom 

han tidligere fynes at have forefpejlet Arnulf, nemlig at Giftermaalet med 

Datteren ogfaa ſkulde medføre Retten til at vorde hans Efterfølger paa 

Irlands Trone. Over alle disfe Forhandlinger hviler ver ellers et faadant 

Mørke, og Beretningerne om dem ere faa mangelagtige, at man med Hen= 

fyn til deres nærmere Indhold alene fan tage fin Filflugt til Gisninger, 

Der væfentligit grunde fig paa de efterfølgende Begivenheder; Forliget be 

fræftedes med Gifler, fom begge Konger gjenfidigt ſtillede binanden. 

Formanden for de Gifler, fom Magnus fendte til Muirkertach, var Stal- 

den Gil Ilugesfon; de ſkulle have fundet en god Modtagelfe og Be- 

handling hos ham *). 

Da den oprørffe Jarl, Nobert af Belefme, hørte at Vette Forlig var 

fommet i Stand, haabede han ftrar at funne faa Underjtøttelfe af Mag— 

nug, og fendte Bud til ban med Anmodning derom; men Magnus vilde 

iffe indlade fig berpaa *), og Robert, fom nu belejredes I Shrewsbury 

efter at have miftet alle fine øvrige Borge, og ingen yderligere UDdvej 

øjnede, overgav fila tmod Løftet om at ban og hans Brødre Urnulf og 

Noger maatte beholde Livet og uhindret forlade Landet *).  Mobert drog 

oper til fine Befiddelfer i Maine; Arnulf opholdt fig endnu, fom vi have 

feet, hos Muirfertad, og har vel nu været ham mere til Byrde end til 

Nytte: en Omftændighed, der beel vel fortlarer Muirkertachs fenere 

Opførfel imod bam. Imidlertid drog Magnus over til Irland, hvor ban, 

paa Grund af Forbundet, blev venffabeligt modtagen af Muirfertad.  Vore 

Sagaer fortælle, at han ſtrar i Forening med Muirfertad indtog Dublin 

vore Sagaer fom de irſke Unnaler fynes ene at give Ulfterboerne Skylden 
for Magnus's Drad. 

1) Den utrykte Jon Agmundsføns Saga. Denne meddeler herom følgende 

mærfelige Anekdote: i Følge med Giflerne var en Nordmand, fom fagde at 

han kunde tale godt irff og bød fig til at bilfe Kongen i de ovriges Navn. 

Giſl tilod ham det, og han fagde da: male diarik; men bette betyder paa 

vort Sprog ,forbandet være bu, Konge". Da tog en af Kongens (8. €. 

Magnus,) Mænd Ordet, og fagde: ,,Herre, benne Mand er fun Nordmaæn- 

denes Tral''; hvortil Muirfertad) fvarede: algeira ragall, hvilfet betyder paa 

vort Sprog: „den mørke Gaade er vanffelig at kjende” (ukunnug er myrk- 

gåta).  Disfe irffe Sprogprøver ere vel, fom man maa formode, heel for 

vanffede af ufyndige Afffrivere, dog gjenfjendes tydeligt i den førfte, der vel 

retteft burde føriveé maledia rik Ordene mailleachd (udtalt omtr. maillekd 
3: JForbandelfe og righ >: Konge. 

?) De væliffe Krøniker hos Garadac. 

3) Garabdoc, I, e. Ordrif, S 808, 809; Chron. Sax, Floventé, ved 1102. 
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og en ſtor Deel af det tilliggende Landftab '). Men da de ivfte Unnaler 

ikke omtale et enefte Krigsforetagende paa Øen felv i Maret 1102 efter 

Magnus's Unfomft, og da Muirtertad desuden allerede var i Befiddelfe 

af Dublin fiden 1094, i bvilket Aar ban erobrede Staden og Gudrød 
Meranaghs Befiddelfer i Leinfter, endog, fom det fynes, ved Magnus's 

Hjelp ?), er det aabenbart, at Sagabearbejderne her netop bave haft denne 

Begivenhed under Magnus's førfte Vefterbavstog for Øje, og forverlet 
den med den fredelige Ufitnaelfe af Dublin med Diſtrikt, fom upaatvivlelig ude 

gjorde en af Hovedbetingeljerne før Traktaten mellem Muirtertad og Magnus. 

Denne bar viftnok ved fin Ankomſt ſtrax faaet Staden overgiven i fin Bold, og 
ej alene befat den med fine Folk, men paa fin fædranlige Viis ogfaa opført 

Borge og lagt Befætninger andenfteds rundt om i bele Landftabet, 

for førft og fremft at fifre fig Denne norſke Hovedbefiddelfe ). For øvrigt 

1) „De vandt begge tilfammen meget af Dublin og Dublinfhire”. Magnus 

Barfods Gaga Gap. 34, Snorre Gap. 25. Morfinffinna fol. 24. a. b. faa 

vel fom Fagrſkinna tale temmelig vidtløftigt om Dublins FJndtagelfe (om 

Hoſten, tillægger Fagrffinna) uden dog at nævne Muirkertach. Magnus, beder 

det i Morfinffinna, ſagde til fine Mænd: „J vide, at vi have gjort flere Tog 

pefter til disfe Lande (et merfeligt Udſagn, der middelbart befræfter, hvad oven- 

for er anført, at han alerede i 1093 —94 bjemføgte Frland); men at vi nu have 

et langt ſtorre Foretagende for os end før, da dette Land ev faa vigt; fejre 

vi over Jrerne, ville vi ſaaledes vente et herligt Bytte; ifær er denne Borg 
faare rig“. Da fvarede, heder det, Sigurd Sigurdsſon (maaffee den viſe 

S. af Hvitaftein,): „vi ville Ulle gjerne udrette noget til eders Hæder, men 

tvivle meget, om I her ville vinde nogen Wre, da Landet er frerkt befolket 

og Indbyggerne fvigagtiges faaledes gik bet med eders Frænde Kong Harald, 

at tandet førft blev ham overgivet, men han felv dog fiden fvegen. Det 

bedfte havde derfor været, om I havde fiddet roligt bjemme i eders Rige“. 

Kongen fvarede da, at man maatte udføre hvad der engang var begyndt; og 

at man nof vilde have Fremgang, naar man Éun vifte Mod og Dyatighed. 

Borgen blev, ſiges der, omfider vunden, fljønt med mange Kneb. 

2) Ge ovenfor S. 479. 

3) At Mortinffinna virkelig forverler dette Tog med et tidligere, ſees deraf, at 

ben blandt de Mænd, der fulgte med Kongen, nævner Ugmund Gtoftesføn; 

imidlertid er det itfe faa urimeligt, enten at en Samtale, fom ben oven an— 

førte, kunde have været holdt mellem Magnus og en af hans Mænd ved 

Belejringen af en anden Borg under Toget 1103, eller at Magnus ikke al 

beleg uden Kamp fit hete Dublinsdiftriktet med tilhørende Borge i fin Vold; 

men Belejringen af Dublin felv tilhører dog aabenbart 1094. Ut Magnus vir: 

Felig fil et Stykke af Irland, (der ej fan have været andet end Dublin m. 

m.) og fifrebe fig det ved Befæftninger, fres faavel af Thjodrek Gap. 32, hvor 

der ftaar at han underkaftede fig en Deel af Øen, fom af Roger Hoveden (Savile S, 

599) og Ordriks ovenfor anførte Udfagn, at Magnus indfatte coloni (hvilket her 
maa betegne Befætninger af Krigere) og byggede Borge og Byer i Landet, lie 

gefom og Morfinftinnas og Fagrffinnaé Beretning om, at han eftertod Befæte 

ning i Dublin, vidner om bet famme. Derhos anføre Kongefagaerne et 

Beré af Magnué, fvædet under Slaget 1103, Fort før hans Falt, fvoraf 

ap 

ann 

i 
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fom ban vel faa fildigt paa Uaret til Irland, at der inden næfte Vaar 

ej funde være Tale om noget Krigsforetagende af Betydenhed. Vintren 

tilbragte Magnus hos Muirfertad paa hans Fadreneborg, Kinfora '). 

Baaren derefter, beder det i vore Sagaer, droge begge Konger til Ulfter, 

og bofdt mange Slag der. Her ſigtes der øjenfynligt til nogle Krigsfo- 

retagender i det nordlige Irland, fom i de irſke Annaler omtales paa 

følgende Maade. Der udbrød en ftor Kvig mellem Indbyggerne af Cinel- 

Eoghain, V. e. Landffabet Tyrone, og Indbyggerne af Uladh eller Ulfter 

(det vil fige det egentlige Ulfter, «ler Landftaberne Down, Louth m. m.). 

Muirfertadd med Mændene fra Munfter, Leinfter, Osfory og Meath, faa 

vel fom de fornemfte fra Connaught, alle med deres Konger, droge til 

Cobha-Sletten (i den nordlige Deel af Landftabet Down) for at fomme 

Ulſterboerne til Hjelp. De droge derfra til Ardmagh, og belejrede den 

en Uge; imidlertid vyffede Donald O'Lochlan imod dem med en Hær, be 

ftaaende af Mænd fra det nordlige Irland, og flog Lejr lige i deres 

Nærbhed, hvorved han bindrede dem fra at herje videre der i Cynen. Da 

Moændene fra Munfter vare trætte af at ligge der, gik Muirtertad til 
Aenachmacha, derfra til Eamhain (Steder i Nærheden) og av en Omvej 

igjen til Ardmagh, hvor han fljentede 8 Ører Guld til Alteret, og lovede 

8 Snees Køer. Derfra vendte ban tilbage til Cobha-Sletten, hvor han 

efterfod Mændene fra Leinfter og en Deel af dem fra Munjter, og gjorde 

felv, ledfaget af Kongerne af Meath og Connaught, et Strejftog til Da- 

faraide (fydøftenfor Loughneagh) 2). Paa dette Fog faldt hans Frænde 

Duncan, Firdelvaggé Søn, og mange andre fornemme Mænd. I hans 
Fravarelſe angreb Donald O'Lodlan den Hærafvdeling, han havde efterladt 

paa Gobha-Sletten. Denne forfvarede fig med for Fapperhed, og et hef— 

tigt Slag blev ſaaledes holdt paa Cobha-Sletten, Onsdagen den Ste Uu- 

det tydelig fres at Dublin tilhørte ham, fe nedenfor S. 554. For øvrigt fan det 

ikke længer væffe Forundring, om Begivenheder fra et af Magnus's Tog ere 

af GSagabearbejderne faftede hen til et andet, efter de mange og iøjnefal- 

dende Exempler paa flige Omkaftninger, fom allerede have været anførte. 

I Sagaerne ftaar Kunnaktir d. e. Gonnaught, og Muirkertach kaldes Konge 

af Gonnaught. Dette var han viftnok, for faa vidt han havde Qverherres 

dømmet over denne Provins, men „Connaught“ er dog aabenbart her, fom 

tidligere (fe ovenfor I. 2. GS. 644) uvigtigt fat i Stedet for „Kankara“ 
(Kunnjåttaborg, Kunnaktaborg, Kunnaktir i Stedet for Kankaraborg, Kan- 

kurum). Kinkora var, fom vi have feet, bleven ødelagt af Donald O'Lod- 

lan i 1088, bhvilfet Muirtertadj havde hevnet ved at ødelægge Donalds 

Borg Ailidj i 1101; men Kintora var dog imidlertid igjen opbygget, da den 

ellers itte, fom de irffe Annaler fortælle, kunde opbrændes af Lynild i Aaret 

1107 med 70 Fender Mjød og ØL 

2) Det er Højft fandfynligt at han var bragen hen for at møde Magnus (fe ner 
denfor), thi benne maa netop have herjet paa Kyften af Dalaraide, nær ved Down, 

— 
— 
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quft, 8 Dage efter deres Ankomſt did *). Men Enden blev dog, at de 

fede et ftort Nederlag, og at en Mængde af dem bleve dræbte. Blandt de 

Faldne nævnes, foruden Kongen af Leinfter, ved Navn Muirfertadj Mac Gile 

lamoholmagh, og mange andre irffe Stormænd, ogfaa en Mængde af 

de Fremmede" fra Dublin, af bvilte tre Mænd færftilt navngives, nem— 

fig Thorſtein Gifsfon, Paal AWamundsføn, og Beollan Armunn“ *). 

Sejrberrerne vendte med Triumf tilbage, bringende med fig et fort Bytte, 

bvoriblandt det fongelige Jelt, Fanen og mange Koftbarheder 3). - Ut 

Magnus var med paa dette Tog, eller, hvad der ev vimeligft, med fin 

Flaade underfføttede Muirfertad langs Kvyften, fynes faa meget mere utvivle 

fomt, fom ,de Fremmede" fra Dublin, med norffe Navne, altfaa vel 

enfelte af Mordmændene, udtryffelig omtales blandt Deeltagerne, og 

Muirfertacdb desuden iffe i dette War gjorde andre Tog til Ulfter, 

bvori Magnus, ifølge Sagaernes udtryffelige Udfagn, kunde Deeltaget, 

end netop det her omtalte. Men da det er tydeligt nok at fee, at 

dette Tog ganffe mislykkedes, bliver det følgelig alveles urigtigt, naar vore 

Sagaer fortælle, at Magnus og Muirfertad tilfammen erobrede fig et 

ftort Styfte af Ulfter 3. Hvad Magnus funde figes at have underkaſtet 

fig af Landet, var, fom nys anført, Dublin med tilhørende Rige.  Derie 

mod er Det mjenfynligt, at Nederlaget i Ulfter har fvæftet hans Magt 

faaledes, at han før det forſte har opgivet Tanken om at gjøre flere Erobringse 

tog, i Det mindfte i Dette Aar, Der allerede var faa langt fremftvedet 5). 

1) Muirkertadj havde faaledes tiltraadt Toget fidft i Juli. p 

2) Disfe tre Mænd Faldes i de irffe Unnaler ,Thorstain mac Eric, Poll mac 

Amaind, Beollan armunn*. De to førfte Navns norføe Form gjenfjendes 

let; ,Beollan* derimed er vanffeligere at beftemme; man føulde fnareft gjette 

paa , Bolle”; Tilnavnet ,armunn* kunde næften tages for „Aarmand“. 

Magnus Barfods Saga og Gnorre lade Ulftertoget foregaa allerede om 

Vaaren, men det er af de irffe Unnaler tydeligt not, at det ej tiltraadtes 

førend i Juli Maaned, Og tidligere unde heller iffe den mellem Muirker- | 

tad) og Donald fluttede Stilftand være udløben, fr ovenfor. Jmidlertid maa 

Magnus have defæftet fit Herredømme i Dublin, og vedblevet med at an- 

[ægge Borge, 

3) Ulfter-Annalerne, de fire Meſtres Annaler. 

4) „Han og Muirfertad) holdt mange Slag i Ulfter, og vandt em ſtor Deel 

deraf”, heder det i Magnus Barfods Saga Gap. 25. Morkinſtinna figer ,,at | 

Magnus foor vide om Ulfter og underfaftede fig Landet"; Fagrffinna (Gap. 

239), „at han bherjede i Ulfter, vandt en ſtor Deel af Landet og tog Gifler 

derfra". Hvad Giflerne angaar, ba kan det not have fin Rigtighed, fær hvis 

han drog til Søs, medens Muirfertad) drog til Lands, men derfor Éan han 

dog ikke figes ganſte at have underlagt fig Landet. 
5) Det var, fom vi have feet, efter den 7de Auguft. Da Magnus faldt ben 

24de, bliver det sjenfynligt at Nederlaget ben 7de bar tvunget ham til at 

tænte paa Hjemrejfen. 
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Sagaerne melde Derfor ogſaa, at Muirfertad, efter at Ulfter-Voget var 

tilendebragt, vendte tilbage til Kinfora, medens Magnus gjorde fig færdig 

til at Drage hjem til Norge. Ut det dog ingenlunde var hans Henfigt at 
opgive det Fodfæfte, han bavde faaet paa Øen, men at han derimod rime- 

figviis allerede til nærte War agtede at fomme tilbage med endnu ftørre 

Styrke, for at forføyge fin Lykke paa ny og fuldende, hvad han havde be- 

qvndt, ſtjonnes deraf, at ban efterlod Befætning i Dublin, hvor han ogfaa 

fod de Gifler, Muirtertad havde ftillet ham, blive i Forvaring. 

Forbindelfen med Magnus bavde alene bragt Muirfertad) Stade, tn- 

gen Fordel. Det enefte, der for bam nogenfedes Funde opveje Ufftaaelfen 

af Dublin, og den Ubehagelighed at fee Magnus og hans Nordmænd 

fætte fig faft her, maatte have været en fuldfommen Filmtetgjørelfe af 

Donald O'Lodfans Magt ved Magnus's Hjelp. Men i dets Sted var 

Donalds Magt ufvætket, og hans egen bavde derimod pan Cobha-Slet- 

ten lidt et Afbrek, fom han neppe nogenfinde forvandt, medens Dublin 

Dog ej ophørte at være i Mordmændenes Vold, men meget mere føulde 

tjene dem fom Udgangspunkt for fremtidige Erøbringstog. Under disſe 

Omtændigheder fan man ej forundre fig over, om Muirfertacd og Irerne 

føgte ved bvilfet ſom helſt Middel at ffaffe fig Nordmændene af Halfen, og faa 

tilſtrekkeligt at ødelægge dem, at man for Eftertiden ej havde noget Ungreb af 

dem at befrygte. Derfor bliver Ordriks Udfagn, at Irerne føgte at fvige Mag— 

nus, meget fandfynligt, medens vi dog fremdeles maa gjentage, at vore egne 

Sagaer iffe tale om noget Forræderi; faa at Muirfertacd, om han virkelig 

havde noget faadant fore, i alle Fald maa have lagt fine Planer yderft fint, 

uden at Nordmændene bavde mindfte Unelfe derom. Magnus, fortælles 

Der I vore Sagaer, havde aftalt med Muirfertad, maaſkee under Den- 

nes Ophold i Dalaraide nær Kvyften, at han føulde fende ham en Deel 

Glagte-Kvæg til Proviant paa Nejfen. Han laa med fin hele Flaa- 

De fejffærdig og ventede ved Kyſten af Ulfter, for, faa fnart han havde 

modtaget Kvæget, at fejle over til Øerne. Men det udeblev Dag efter 

Dag, og da det Varede ham alt for fænge, fendte ban en Deel af fine 

Mænd op i Landet, for at paaffynde Affendelfen, paalæggende dem at 

fomme tilbage i det fenefte Dagen før Bartholomæusmesfen (24de Au— 

quft). Mesfeaftenen (23de Auguſt) fom, men man faa endnu iffe noget til 

dem. - Kongen blev utaalmodig, og tidligt den følgende Morgen, ved Solens 

Opgang, gif han op i Landet med Ven frørfte Deel af fine Folk, for at fee, 

hvor der var blevet af dem og det lovede Kvæg 1). Det var frille VBejr 

1) J udgaven af Magnus Barfods Saga i Fornm. Sögur Gap. 35 ftaar her, 

aabenbart fejlagtigt, ,månadags aftanin* og ,sjålfan månadaginn* i Stedet 

for „messudags aftaninn og ,sjalfan messudaginn*, fom Udg. af Snorre 
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og Solſkin: Vejen gif tildels paa Klopper, over Myrer og Sumpe, omrine 

gede af Kratftov. Endelig fom de ud af Kratftoven og op paa en Bakte, 

bvorfra de havde en vid Udfigt. Her faa de i det Fjerne en Stovſky, font 

nærmede fig. Nogle meente, at det var en fiendtlig Hær, andre, at det- 

fun var bere egne Kammerater med det fænge forventede Kvæg. Imid— 

lertid ftandfede de, og Stallaren Gyvind Alboge bad Kongen at fee fig for 

og tænfe paa Raad. Kongen befalede ftrar, at man ſtulde frille fig i Slagor- 

den for at være belavet paa Ufred. Da Støvffyen fom nærmere, fan 

man dog, at det fun var Mændene med Kvæget, og vendte ſtrax om for 

at gaa tilbage til Sfibene. Dette var omtrent ved Mivddagstid. Men, da 

de fom til De nys omtalte Myrer, og fun langfomt bevægede fig frem paa 

Klopperne, Der [aa over De fommefteds meget Dybe Sumpe, brød med evt 

en Mængde fuldt væbnede Frer frem fra alle Kanter af Krattet, angrebe Nord— 

mændene og afffare dem Tilbagetoget. Saaledes lyder i det værfentlige 

Sagaernes Beretning om Magnus's fidite Tog op i Landet og om Maa- 
Den, btorpaa han blev overfalden. Herved maa Dog merfes, at medens de 

yngre Sagabearbejdelfer fade bam fende fine Mænd heelt til Kong Muir- 
fertad) for at paaffynde Affendelfen af Kvæget, og de fiden udtryffeligt 

tilføje, at det Kvær, Mændene endelig bragte med fig, var affendt fra 

Muirkertach, „der holdt alle fine Løfter til Kong Magnus”, findes ingen 

faadan Filføjelfe I den ældfte Sagabearbefdelfe, Ver Fun fortæller Sagen 

faafede8 fom ovenfor er meddelt, uden at man fan fee, om Kvæget 

virkelig var femdt fra Muirfertacd, eller om Nordmændene felv pavde bjul- 

pet fig tilrette ved Plyndring. Det ſidſte bliver det rimeligfte, naar man 

overvejer den ſtore Afftand mellem Kviten af Down, bvor Maqnus nu 

faa, og Kinfora i Nord-Munſter, hvor Muirkertach borde. Heller ikke bar 

det vel nogenfinde været Meningen, at Muirfertacd ſkulde fende hiint Kvægq 

lige fra fit Hjem, men afene at fan flulde give Uljterboerne, Der paa Denne 

Tid frode under hans Herredømme '), den VBefaling, til beftemt Fid at 

fremffaffe Kvænet. Det bliver Derfor vimeligt, at Maqnus har affendt hine 

Mænd, hvis Untal neppe fan have været faa udetydeligt, for ar paaftynde 

Afleverelfen, og, om Denne iffe ffede med det Gode, da at bruge Frufler, eller 

endog Iigefrem tage med Magt, hvad der bebøvedeg; under alle Omftæne 

har det. Thi Bartholomæusmesfedagen faldt i 1108 paa en Leverbag. 

Mortinffinna lader Magnus tiltræde Joget op i Landet allerede Mesſeaf— 

tenen, den 23de; bet er dog Eun nogle faa Timers Forffjel. Magnus's Do de⸗ 
bag angives i Nekrologier til 24de Uuguft. 

1) Det er ftrar ovenfor viift, hvorledes Muirkertachs Tog I Juli 1108 frede for 

at tomme Ulfterboerne til Hjelp; i Uavet 1101, da han flormede Donalds 

Borg, tog han og, fom det heder, Gifler af Ulfter, d. e. underlagde ſig 

Provinfen. 3 
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digheder maatte deres vende være Ulfterbverne bøjft forbadt, og I Deres 

Øjne været betragtet fom en Plyndring. Dette fortlarer nokſom de ul 

fterfte Unnalers Udfagn, at Maqnus blev overfalden og dræbt af Ulfterboere 

ne paa et Plyndringstog. Men man tan dog neppe antage, at Ulſterboerne 

have foretaget fig en Handling af den Betydenhed, fom at overfalde den 

norffe Konge, for, om muligt, at dræbe ham med bele bans Hær, uden 

Muirkertachs aabenbare eller Hemmelige Befaling, eller i det mindjte med 

hans Samtykke. Ja om end ingen Befaling, intet Samtykke var givet, og 

Uffterboerne alene handlede efter egen Tilſkyndelſe, for at tage deres røvede 

Kvæq tilbage og hevne fig paa Mordmændene, burde Dette Dog have været 

forudfeet af Muirfertadh, fom derfor viftnbf med Flid har undladt at fende 

Magnus den unndværlige Proviant, og Derved fat ham i den Mødven- 

digbed, at tage fig felv til Rette og faaledes fremfalde de forbitrede Ind— 

byggeres Hevn. Ordrik fortæller udtrykfeligt, ,at enfelte glattungede og 

veltalende Mænd blandt Jrerne fvigagtigt Fom til Magnus, fruffede ham med 

falffe Løfter, og overtalte ham til, alene med faa Folk at forlade Skivene 

for at befee Provindfen og modtage dens Overgivelfe, fan at han, ſtolende 

paa Deres troløfe Ord, fulgte fine Forførere to Mile op 1 Landet, hvor 

en ubyre Mangde Fiender faa i Baghold og brød frem fra deres Skjul" 1). 

Kom nu end Magnus ikke ligefrem for at modtage Indbyggernes Hylding, 

faa var Det Dog hans Henfigt at modtage vg inddrive Retvifitioner, fom 

Muirkertach iffe havde funnet fove ham, uden derved tilfvneladende at ev 

fjende hans Overfegenhed og Net til at forlange dem, vg det er Derfor let 

at forftaa, hvorledes Ordrik, om ban end hørte Den hele Begivenhed I det 

værfentfige fortælle faaledes, fom den forefindes i vore Sagaer, Dog har 

funnet opfatte og gjengive den paa Den nys antydede Maade *). Det bli 
ver altſaa dog nok femmelig vijt, at der virkelig har været lagt en Plan 

til hans Undergana, og at ban er bleven forloffet ved forræderffe Løfter. 

1) Ordriks Ord (S. 812) lyde faaledes i Originalen: ,Denique quidam faceti 

et eloquentes ad eum in dolo venerunt, et frivolis sponsionibus eundem 

deceperunt, et de navibus egredi ut provinciam viseret atque ad sub- 

jectionem sui reciperet, cum paucis persvaserunt. Ille vere perfidis male 

credulus, ferratos in litore cuneos reliquit et usque ad duo milliaria 

seductores secutus perniciem suam quæsivit. Ibi enim ingentes inimi- 

corum catervas latitantes invenit, quibus de latebris prosilientibus, audax 

Northvigena fugere dedignatus proeliari fortiter coepité. 

Den Manffe Krønites Forfatter vifer fig her aldeles unvjagtig; den lader 
nemlig Magnus blive overfalben og drædt paa et Refognofceringstog, fom 

han ſtrax ved fin Anfomft til Irland foretog op i Landet fra Skibene. For 

øvrigt figer den, at han ved denne Lejlighed Fun metbragte 16 Skibe. Maa- 
føee han heller itfe har haft flere med fig til Irland, fiden GForliget med 
Muirfertadj allerede før Hans Unfomft var affluttet, men har fadet de øvrige 

blive tilbage ved Man. 

— 
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Vi ville ogſaa i det folgende erfare, at Magnué'$ Søn Sigurd frævede 
Hevn for Faderens Død i Udtryf, der ſynes at forudfætte en førre - 

Brøde paa Jvernes Side, end der egentlig fan figes atlinge i et pludfeligt 

og uforberedt Overfald 1), ligeſom han ogfaa firar efter Faverens Død 

afbrød Forbindelfjen med Muirfertad) paa en Maade, fom vidnede om et 

afgjort fiendtligt Forhold. 

Bed det førfte Ungred af Irerne faldt mange af Mordmændene, der 

i adfpredte og uordentlige Flokte føgte at fomme over de dybe Sumpe, 

fom enbver bedft kunde. Bore Folk vandre frem under højft uheldige 

Vilfaar", fagde Stallaren Eyvind Alboge, „og vi maa fee til i Haft at 

finde paa et godt Raad". „Lad blæfe Krigsfignal”, bød Kongen, »faa at 

den hele Sfare famler fig under Merket; vi ville da trakke os langfømt 

tilbage fra Sumpene, thi naar vi førft fomme paa den aabne Marf, bar 

det ingen Nød”. Evyyind foreflog at man beller frulle fre til at fomme 

over Sumpene og ned til Skibene; ,naar fun I, Herre", fagde han, „und— 

fommer, vil ingen Sfade være feet”. „Nej“, fvarede Maqnus, ,det pas- 

fer fig ej for en Konge at fly fra fine Mænd, faa tapre Folk, fom jeg 
ber far om mig; lader os heller alle fammen binde an mod Irerne faa 

fjeft fom muligt. ad mig fre, mine Gutter”, raabte han til fine Mænd, 

At I ej flvgte for Brøtlingerne *); nu gjelder det at I lægge eders 

Fapperbed for Dagen, og vife, hvad Hjelp I vile yde eders Konger. 

Men af Mordmændene faldt fremdeles mange i Deres uheldige Stilling, medens 
derimod Irernes Untal hvert Ojeblik tiltog. Flere begyndte allereve at flygte, 

dog Magnus holdt Stand, og fvad endog en Vife, bvort han ytrede at 

hans Hu ftod til Dublin, og at ban flet iffe havde nogen Længfel efter 

Kvinderne i Nidaros, til hvilke ban iffe agtede at komme den Hølt, da 

ban elfffede en irſt Pige bøjere end fig felv 3). Da Kongen endelig var 

fommen til Den nederfte og uvejfomfte Deel af Sumpen *), og Jrerne 

1) Se nedenfor, om Ivar af Fljodes UAffendelfe, Sigurd Jorſalafares Gaga 
Gap. 27. 

Bræklingar, af brök, PÅ brækr, Bure; dette Spottenavn fatte Nordmæn- 

bene paa JIrerne formedelft deres befynderlige Nationaldragt, idet de kun— 

havde bet ene Been bevdættket; fe Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet 
Gap. 102. Buchon, Udg. Vol. IV. ,La pus grande partie (des lrlandois) al- 
laient de pied, un de leurs pieds chaussé et V'autre nu, sans avoir braies, 

et pauvrement habillés, ayant chacun une targette et petits javelots 

avec gros couteaux d'étrange facon*. 

Det fiulde heraf fynes, fom om han ikke tænkte paa nogen Hjemrejfe; dog 

maa man ej vegne hané Ord i denne Henfeende far nøje. Muligt og, at 

han for det førfte ej agtede fig videre end til Man, hvor han maaføee tæntte 

at overvintre, 

% I Magnué Barfobé Saga Gap. 86 taleé her endog om „Diger““, d. e. dybe 
Grave, gjennem Sumpe. 

2 
— 

2 
— 

— 
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fatte ind paa ham med fordoblet Iver, faa at end flere af hans Mænd dræbtes, 

faldte han paa den oplandffe Lendermand Thorgrim Skinnhuva, og befa- 

fede ham, med fin Stare, der beftod af øvede Bueftytter, at føge at fomme 

over Sumpen og befætte en hiden Højde, for derfra at føyde paa Jrerne, 

og faaledes beffjeftige dem, medens Kongen og den øvrige Deel af Hæren 

fulgte efter. - Fborgrim og Oplændingerne gjorde fom Kongen bød, men 

afdrig faa fnart vare De fomne over, førend de alle faftede Skjoldene paa 

Nyggen og føl affted ad Skibene til, faa burtigt de funde. Magnus 
vaabte efter ham: ,uflogt handlede jeg Den Dag, da jeg gjorde Sigurd 

Hund 9) utlæg, men endnu dummere tar jeg, Da jeg gjorde dig til Lender— 

mand, fom nu faa ffjendigt forlader mig: faaledes havde Sigurd ej baa— 

vet fig ad, Hvis ban havde været her". Imidlertid flygtede dog nu flere 

og flere, tfær De, der frode ængit Lorte, og vare fomne vver Sumpen. 

Kun Magnus felv og nogle faa Tapre med ham blev ftagende. Støttet 

med Nyggen mod et Iræ, ſtod han under Merket, fet fjendelig blandt alle 

fine Mænd, faa vel ved fin Hsjde fom ved fine Vaaben og fin Klæve- 

dragt; han havde en forgyldt Hjelm, et vødt Skjold, hvori en gylden 

$øve, over Brynjen en vød Siltefjole, hvori en Løve var udfyet med 

guul Silke faa vel fortil fom bagtil *); en Kefje et Spyd) i Haanden, 

og ved Siden et meget ffarpt Sverd, der faldtes Leggbit, med Hvalros- 

tand8 Knap og quldomvundet Haandtag. Ulle vare enige om, at man iffe 

havde feet nogen bevæbnet Mand med faa frigerft Hofdning, eller nogen 

mere majeftætift Høvding. Eyvind Alboge var flædt næften paa famme 

Maade, og Derfor vel ogfaa Des mere uDdfat for Fiendens Vaaben. 

En Fidlang lod det til, at den lille Stares Heltefamp vilde frones med 
Held, tbi de bug, fom Sagaen fortæller, FJrerne ned fom Bofx. Men 

for hver Iver, fom blev dræbt, fom der to i Stedet ovenfra Landet. Da 

Det begyndte at tyndeé om Merket, fif Kongen et Stif af em Kefje gjen- 

nem begge Laar ovenfor Knæet. Han brød ftrar Staftet af mellem Be— 

nene, idet han raabte: ,faaledes bryde vi Sperrelegge 5), mine Gutter; lad 

1) Dette maa have været en ældre Broder af Vidkunn Jonsføn, fe ovenfor S. 

178, men Unledningen til hans Forjagelfe kjendes ej. 

I denne Prydelfe for Magnus's Skjold og Baabenkjortel, faa vel fom de an- 

vendte Faner, har man troet at fee den førfte Antydning til Norges Migs- 

paaben. Slige Kjoler eller Kapper med Løver paa fynes ellers i hine Jider 

at have været temmelig almindelige, ifær i Norge, da det om den oftere om: 

talte Biffop Sigurd fra Glaftonbury (fe ovenfor S. 193, 194) heder i det gla: 

ftonburyffe Nefrologium ved hans Dødsbag, 5te Upril, at han havde fendt 

Kloftret 4 Kapper, to „med Løver", og to gule. 

Sperrelegge taldtes Benet i Smal eggen paa Faareneé Bagbeenz ved et ene: 

fte Slag at Enufe flige Been var en almindelig Styrteprøve, og ffal endnu 

være brugefigt paa Island. 

2 

3 
— 
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os endnu ſtride fjelt; med mig bar det ingen Nød!" Men fort efter fit 

ban et Hug af en irff Sparthe paa Halfen lige ved Skuldrene: Vette blev 

bans Banefaar, og ban fegnede til Jorden. VBidfunn Jonsføn, fom den 

hele Tid bavde ftaaet ved Kongens Side, hug ftrar hans Banemand i to - 
Styfter. Kongen funde endnu mæle faa vidt, at ban bad Vidkunn frelfe 

fig ved Flugten; „her“, fagde han, „komme vi nu til at ſtilles ad; du 

bar fulgt mig troligt og kjeft; hils mine Sønner, Frænder og Benner”. 
Med disfe Ord opgav han AWanden, og VBidfunn flogtede; døg fik han 

grebet Kongens Merke og Sverdet Leggbit; Skjoldet var aldeles ødelagt. 

Han fagve fiden, at fun faa af dem, fom endnu vare tilbage paa VBal- 

pladfen, da ban lød affted, vilde funne bringe nogen Tidende derfra *). 

Ogſaa Sigurd Nanesføn og Dag Eilifsføn bavde holdt ud til det vderfte 

og vare blandt de aller fidfte, fom flygtede. Eyvind Alboge 2), Ulf Ra— 

nesſon og mange andre Hovdinger vare allerede faldne*). Vidkunn felv 

havde faart tre Saar, og ban ned fiden efter almindelig Berømmelfe og 

ftor Yndeft hos Magnus's Sønner for den Troſkab, ban havde viijt fin 

Konge fige til det fidfte Øjedlit. Det lykkedes ham fra vel fom de oven 

nævnte Mænd, og en Deel andre, bvis Untal dog iffe fan have været 

ftort *), at komme ned til Skibene, ſtjont uafbrudt forfulgte af Irernes 

vilve Staver, fom endog lige ved Stranden gjennemborede Mange, der paa 

et blødt Sted ej funde fomme hurtigt nok frem 5). De, fom frelfte fig der— 

fra med Livet, fatte ſtrax over til Man 9), Hvorben rimeligvtis ogfaa de Nord— 

mænd, Der vare blebne tilbage i Dublin og dDe omliggende Borge, faa vel fom 

Gifl Illugesſon og de wvrige Gifler, hvilte Muirfertad havde ladet føbe 7), 

begave fig ved Eftervetningen om Kongens Fad. Det er nemlig tvdeligt at 

!) Da de nemlig vare døde eller dødeligt faarede. 

- 2) Mortinffinna Éalder ham Eyvind Finnsføn, bhvilfet fynes at tyde paa Slægt: 

ſtab med Thjotto⸗-Wtten. 

3) Ut flere Sagaer ogfaa, ſtjont neppe rigtigt, nævner Erling Jarlsſon blandt 

de Faldne, er ovenfor omtalt. 

4) Den Manfée Kronike figer at næften alle Magnus's Mand faldt. 

5) Sigurd Jorfalafarerö Saga Gap. 36. 

5) De flefte af Kongefagaerne lade dem ſtrax gaa til Orfneerne, hvilket dog, 

fom bet nedenfor vil vifes, itte er vimeligt; Jen Man laa vdesuden lige I 

Nærheden. 

7) Jon Agmundsføns Saga fortæller at Muirkertad, da Magnus begyndte at 

berje, fagde at Giflevnes Liv ſtrengt taget var forbrudt, men at han dog vilde 

fade dem fare i Fred, Da Magnus, fom vi have feet, ej begyndte at herje, 

førend Muirkertach havde fveget ham, indeholder denne Mring, for faa vidt 

ben ftaar til Troende, en Antydning af det fiendtlige Forhold, hvori Muir- 

kertach af egen Tilſtyndelſe var traadt til Magnus. 
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fee, at Hobdingerne for Hæren nu habde opgivet al Tanke om Beſiddelſer 

paa Irland, eller om Oprettelfen af et faadant Erobringsrige I Veſten, 

fom Magnus havde tilligtet. Derfor medtoge De ogfaa Hans Søn, den 

nys udnævnte Konge, Sigurd, der fod Muirfertads Datter blive tilbage, 

og fagde at ban iffe vilde vide mere af hende, fordi alle Høvdinger der 

vefter, faa vel irffe fom ſkotſte, nu vare ham forhadte: et temmelig tyde 

figt Tegn paa, at faa vel han fom hans Mænd anede Forvæderi fra Ire— 

fongens Side ?). Mistanfen mod ham i faa Henfernde maatte blive faa 

meget føerfere, fom han umiddelbart efter Magnus's Fald vite fig fom 

en underdanig Fjener af den engelffe Konge *), og en nabendar For- 

ræder. mod fin GSvigerføn Urnulf vg hans Mordmanner. Thi Da 

Iverne, beder det, havde fmagt Kong Magnus'8 og bans Mænds 

Blod, bleve de grummere, og vendte fig nu pludfeligt mod Nordmannerne 

for at overfalde dem. Kongen felv fratog Arnulf fin Datter, lod hende 

efter eget Ønfte egte fit Syjffendebarn, og ftræbte Arnulf efter Livet, 

btilfen dog, i Side erfarende det fljendige Forvæderi, flygtede over til 

Sine i Mordmanvdie. 

Paa Orfnøerne blev Haafon Paalsjøn tilbage fom Høvding, dog ende 

nu uden Farlsnavn, og Siqud fom endnu famme Hoſt med Levnin- 

gerne af den ftore Hær hjem til Norge 3). Magnus's Litg blev tilbage i 

Irland, og begravedes ved St. Patrifs Kirke i Down, bvifen fynes at bave 

været den By, der faa VBalpladfen nærmeft. Der nævnes intet om, at 

Siget fenere bragtes over til Norge. 

Magnus havde, fom det fynes i længere Did, og maaſkee under hele fin 

Regjering, ftaaet i Forbindeffe med en rig Kjøtmand i Lincoln, der 

ffaffede ham de Vanden, Prydelfer, Bohave og andre dVeslige Sager, han 

bebøvede, imod at have hans Sfat (thesaurus) i Forvaring *). Ved 

Gjterretningen om Magnus's Fald føyndte han fig bjem til Lincoln, vg 

begyndte at drive en betydelig Handel med de han betroede Penge, fom 

1) Magnus Barfods Gaga Gap. 37, Snorre Gap. 27 og Orfneypinga Saga 

S. LIS udtryffe fig, fom om Gisurd allerede var paa Orfnøerne, da han 

erfoor Faderens Død, Det ev viftnok ingenlunde urimeligt, at han efter 

Brylluppet og Kongeudnævnelfen er vendt tilbage fra Man til Orkngerne, 

men bet fandfynligfte er dog at han den hele Tid forblev paa Man; ligefom 

Morkinſkinna tun figer, at de tilbagevendende Nordmænd traf Sigurd ,,vefter 

i DØerne" og toge ham med fig. 

2) Billjam af Malmsbury V. 409. 

3) Morfinffinna, fol, 24. b. Fagrffinna Gap. 240. Magnus Barfods Gaga 

Gap. 394—37. ' Snorre, Gap. 25—27. Thjodrek, Gap. 32. Orfneyinga 
Gaga S. 118. Drdrif, S. 812. Den Manffe Kronike. 

%) Denne Kjøbmand har altfaa været Kongens VBankier, og rimeligvis fra 

Tid til anden modtaget hans GStatteindtægter i Forvaring. Dette antyder, 

i hvor nøje Handelsforbindelfe Norge ftod med England. 
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om De vare hans egne. Da Dette fom Kong Henrif for Øren, fordrede 

ban at Kjøbmanden feulde udlevere ham Pengene. Denne negtede førft at 

have dem i fit Værge, men maatte dog omfider gaa til Befjendelfe, og 

Henrik føal nu have udpresfet af ham iffe mindre end 20000 Pund 

Sølv. Ordrik, der fortæller alt Dette, læger til, at Kong Henrik glæ- 

dDede fig meget ved Ejterretningen om Magnus's Fald, fom om en for 

Byrde var lettet fra ban, og at bans Magt vel i det hele taget tiltog ved 

hans Fienders famtidige Uheld, men at han dog ifær følte fig tryg ved 

Magnus'$ Undergang, og ſtolt over Befiddelfen af hans Rigdomme *). 

Alt dette vifer noffom, at Henrik fiden Magnus's Forbund med Muir- 

fertad har regnet ham blandt fine Fiender, og frygtet for, at ban efter 

Irlands Erobring vilde vende fine Baaben mod England. Sandfynligviis 

var Det iffe uden hans Medvirkning, at Høvdingerne paa Man nu valgte 

Dlaf, en Søn af Gudrød Meranaqh, der opboldt fig ved bans Hof, til 

Konge, og bentede han Derfra ved et Gefandtffab *). 

Maqnus var, da ban faldt, fun tredive Aar gammel, og havde ber- 

ffet i tl Aar. J bans Dage, heder det i Sagaerne, var der god Fred 

indenfandå, men man bavde megen Anftrengelfe og Befoftning med de ide 

fige Ledings-Opbud, hvorfor man ogfaa kaldte ham ,Styrjoldar-Magnus" 

(af styrjöld, Fejde). Det ev ellers et ftort Spørgsmaal, om Bønderne 

i disſe urolige Tider vilde have nydt faa fuldftændig Fred indenlands, bvis 

ban iffe ved hyppige Krigstog havde fat lig i Nefpekt; men rigtignok var 

det ej nødvendigt for Den blotte Landefreds Skyld, at foretage faa ſtore 

og omfattende Tog, fom de ban gjorde til Veſterhavet. Det er ovenfor 

viiit, hvilte politiffe Henfyn der fremfaldte dem, og hvorledes de efter bine 

Fiders Begreber lade fig forfvare. Men desuagtet ev det aabenbart, at 

de aldrig havde fundet Sted, hvis ikke Magnus's Lyft og Hug ſtedſe havde 

ftaaet til Krig og farlige Wventyr. Det var Derfor ogfoa hans Mund- 

held, naar hans Venner bebrejdede ham, at ban paa fine Krigstog ofte 

uforfigtigt udfatte fig: En Konge ſkal ftræte mere efter Berømmelfe end 

efter et fangt Liv" 3). Under en faadan Høvding maatte fær Krigåmændene 

have det godt, og man fan Derfor godt forftaa, hvad Sagaen meddeler, at 

hans Mand gjorde meget af ban, medens Derimod Bønderne fandt ham 

haard. Hans Sfjønhed, ædle Holdning og frigerffe Udfrende er forben 

omtalt. Han var faa boj, at flere endog faldte ham Magnus den bøje”; 

dog naaede han endda ikke fin Faders, og end mindre fin Farfaders Høde. 

1) Ordrik, hos Dudéne, S. 812. 

2) Den Manſte Krønite ved 1102 (rettere 1103). Der figeé ber at Magnué 

havde herffet over Den i fer Uar, det vil fige fra og med 1098 til og med 

1103. 

3) Magnus Barfods Saga Gap. 38, Snorre Cap. 28. 
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Ved den nordre Dør af Mariefirfen i Nidaros var der i Etenen inde 

gravet tre Kors, fom betegnede hvor hojt enbver af Dem kunde naa at 

fysfe. Det øverfte var Haralds og det lavefte Magnus's; Olaf Kyrres 

var midt imellem begge”). Ogfaa den anglo-nordmanniffe Forfatter Ordrik 

vidner om Magnus, at han var ſterk og ſmuk, tjef, gavmild, bebændig, 

redelig og ærlig *). 

Magnus havde, fom ovenfor nævnt, været forlovet, eller fom Ordrik 

vil vide, endog gift md Muirfertads Datter Lafracot, hvilten Forbin- 

delſe dog ej var af Varighed; ban havde ligeledeg, fom man maa for- 

mode, været forlovet med Kong Malkolms Datter Mathilde, og egtede 

endelig, Maret før fit fidfte Iog til Irland, Margrete af Sverige, med 

bvilfen han deg iffe havde Børn. Derimod efterlod han flere Børn, fom 

han bavde haft med andre Kvinder udenfor Cyteffat. De to aldſte 

Sønner, Gyftein og Sigurd, havde han allerede faact før fin Faders 

Død; Gyjftein var nemlig fød 1088 eller 1089, og Sigurd 1089 eller 

1090, bin af en Kvinde af ringe Stand, bvis Navn ej anføres, denne 

af en Kvinde, ved Navn Ihora. Den tredie Søn, Olaf, var fød bhen- 

ved 1100; hans Moder var Sigrid, en Datter af den ovenfor omtalte 

anſeede Thronder, Sare i Vil 3). Foruden disſe, fremftode fænge efter 

hans Død to andre, der ligeledes paaftovde at være hans Sønner, nemlig 

Gildrift, eller, fom han fiden faldtes Harald Gille, ver fom fra Iv- 
fand, og maaffee fan have været Frugten af den Kjærligbedsforftaaelfe i 

Dublin, fom Magnus fynes at antyde i fit fidfte Vers, og Sigurd, fiden 

faldet Slembidjaafn, hvis Moder Thora var en Syfter af Olafs Moder, 

og Datter af Sare I Vif; hans Herfomft blev almindeligviis betvivtet, 
og hans Optræden fom Magnus's Søn bragte ham omfider Døden, me- 

dens Gildrift derimod var heldigere, da ban opnaaede at blive Konge. 
Magnus havde to Døtre, Ragndild og Thora. Den førfte blev fiden gift 

med Harald Kefja, en Søn af Danefongen Erik Ejegod; den fidfte blev 

gift med den islandffe Preft Loft, en Søn af den mægtige, lærde og af 

Litteraturen faa hojt fortjente Sæmund Sigfusfon den frode, om hvilfen 

1) Magnus Barfods Saga Gap, 32, Snorre Gap. 18; JFagrffinna Gap. 221. 

2) Drdrif, S. 767. Hans Ord lyde faalebeg: Rex Magnus erat corpore, 

fortis et formosus, audax et largus, agilis et probus, et multå honestate 
conspicuus. 

3) Magnus Barfods Saga Gap. 32, Snorre Gap. 185 Mortinffinna fol. 27 b. 

Fagrffinna Gap. 241. Det er allerede ovenfor (S. 512) omtalt, hvorledes 

Ordrit (S. 767) viftnok med Urette, figer at Eyſtein og Olaf vare fødde i 

lovligt Egteffab, men at Sigurds Moder var en fangen engelff Dame af 

høj Stand, og at han opfoftredes af Thore ,Ingheriæ filius*. 
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vi nedenfor Comme til at handle nærmere. Thoras vette Herfomft var da 
endnu ubefjendt, og fom førft fenere for Dagen '). 

Magnus var, fom vi have feet, felv Skald, og flere af hans VBer 

ere opbevarede i Sagaerne. Hans Bedrifter ere befungne i Draaper af 

dDe islandffe Skalde Gifl Illugesſen, om bvilfen Der allerede ovenfor er 

handlet, Fborfell Hamarffald og Bjørn den freppbendte. Vers af disfe 

Draaper anfores byppigt i Sagaen til Betræftelje paa Beretningens Sro- 

pærdigbhed. 

49. Gyftein, Siqud og Olaf Magnusfonner Konger i Norar.  Haafon og 

Magnus Jarler paa Ortnøerne. 

Da Siqurd Magnusſon var fommen bjem til Norge med Flaaden 

fra Veſterhavet, bleve ban og bans Brodre ſtrax tagne fil Konger, ſtjont 

Gvftein fun var 14, Sigurd 13 og Olaf fun tre Uar gammel *). Sigurd 

fit, fom Sagaerne udtrvkke fig, den oſtre Deel af Landet at raade over 

baade med Henfyn til Vejtſler (Krongods-Indtægter) og Skatter; Eyſtein 
fit Throndhjem og den øvrige nordre Deck; man ſtulde beraf flutte, at 

Olaf fif den midtre Deel eller Gulatbingsloven; imidlertid ev dette ingenlunde 

afgjort, og Der er endog ſterk Formodning for, at ban bar faaet Oplandene 

eller en Deel deraf, fiden vi efter hans Død, da hans Brødre havde deelt 

hans Part imellem fig, finde dem en Vinter begge tiljammen paa Oplan- 

dene, hvor de toge Bejtfler Hver for fig, og bver havde fine Kongsgaarde, 

fom dog faa ganffe nær ved binanden*). Da Olaf vid Tronbeſtigelſen 

endnu var et Barn, paatoge Hans Brødre fig indtil videre Beftyrelfen af 

hans Frevicdeel, og havde tillige Opfigt over bam felv. Denne Deling af 

Riget ev den tredie, eller, naar vi vegne den fortvarige Fællesregjering af 

Magnus Barfod og Haakon Thoresfoſtre, den fjerde, fom fandt Sted 
iden Olaf den belliges Vid; og det var forfte Gang, at Riget var deelt 

mellem trende Konger. — Delingen fones dog mere at bave vedfommet 

Indtægterne, end Negjeringen felv. Uagtet det viſtnok laa i Sagens Na— 

tur, at enbver Konge belft og ofteft opholdt fig der, Hvor hans Gaarde 

1) Sturlungafaga, IL 1. jyfr. Jon Loftsſons Enkomiaſt, Fornm. Sögur X. 432. 

2) Hryggjarſtykke, Hrotfinffinna og Snorre omtale Olaf fom 4 eller 5 Uar 

gammel; Morfinffinna og Fagrffinna derimod fom treaarig, hvilket er rige i 

tigere, fiden han ved fin Dev, der indtraf 12 Aar efter Tronbeftigetfen, figes 

at være 15aarig, og det af de felvfamme, der ved Tronbeftigelfen Ealde Ham 

fire: eller femaarig. 

3) Sigurd Jorfalafareré Saga Cap. 26, Snorre Gap. %. 
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faa 99 hans pvrige Jndtægter hævedes, finde vi dog ogſaa ikke faa fjel- 

den at en af dem endog for længere Tid dvælede paa et eller andet 

Sted, der var beliggende i Broderens Part, fornemmelig i Bverne, f. Er. 

Sigurd i Nidaros, Cyftein i Sarpsborg, og der udøvede fuldfommen 

fongelig Mvyndighed 1). Sporgsmaalet, hvorledes Delingen var indrettet, 

bliver ber af ftørre Vigtighed end i de foregaaende FIilfælde, fordi den 

vedvarede i faa lang Tid, mens den længfte Delingstid hidtil fun havde 

omfattet t Det bøjefte et Par Aar *). 

Dronning Margrete bar fandfynligviis efter Magnus's Død og fine 

Gtiffønners Vronbejtigelfe forfadt Norge, og begivet fig enten til fin Fa- 

der Kong Inge, eller til fine Medgiftsbefiddelfer i Dalsland, bvilfet nu, 

fom man tydeligt not fan fee, atter fliltes fra Norge.  Faa Aar efter 

egtede hun Den danffe Konge Nifola8 Svensføn, og bragte ham fandfyn- 

ligviis de felvfamme Befiddelfer i Medgift 3). 

Et eller to War efter Magnus's Død (altſaa 1104 eller 1105) fom 

Haafon Paalsføn fra Ortnøerne, bvor ban bavde været efterladt fom 

Beftyrer, og anholdt om Jarlsnavn og Forlening med Øerne. Dette 

Forlangende blev ham ogfaa tilftaaet, dog itfe videre end hans Byrd be- 

rettigede bam til, og med den Begrændsning, bans Fader Paal havde 

været underkaftet *), det vil fige, han fif Farf$navn og forlenedes med den 

Halvpart af Øerne, der havde tilhørt Paal Jarl, medens Erlend Deel, 

der nu egentlig tilfom dennes Søn Magnus, beftvredes paa den norffe 

Krones VBegne af norffe Sysfelmænd, fnarere, fom man maa formode, 

fordi det var Henfigten at inddrage den fom et ved Magnus's Frafald 

førbrudt Len, end fordi man vilde bevare den for bam. Den berftefyge 

Haafon overholdt dog efter Filbagefømften til Orknoerne ingenlunde den 
af Kongerne trufne, og viftnof af ham felv med Ed betræftede Beftem- 

melfe. Thi ban underlagde fig ftrar med megen Boldfomhed alle Øerne, 

faa vel den fongelige Deel fom fin egen; ja ban føal endog have dræbt 

de norſke Sysfelmænd, der rimeligvis hate villet hindre ham i hans uret- 

mæsfige Fremferd. Det fader dog iffe til at Kongerne for det forſte have 

») Se nedenfor; jvfr. Sigurd FJorfalafarers Saga Gap. 27, 22. 

2) Nemlig Delingen mellem Harald Haardraades Sønner neppe fo Aar (Som- 

mer 1067 til April 1069); mellem Magnus Barfod og Haakon fra Heften 

1093 til Februar 1095. 

3) Se herom ogfaa ovenfor, S. 539, jvfr. nedenfor, $ 56. 

4) Dette fiaar udtryfteligt i Gigurd FJorfalafares Gaga Gap. 1: gåfu kon- 
ungar hånum jarls nafn ok yfirsökn i Orkneyjum slika sem haft hafbi 

Påll jarl fabir hans. Det forklares nærmere i St. Magnus's Saga. 

Mund. Det norfte Rolls Hiſtorie. J. M. 36 
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gjort noget ved Den Sag; det er ogſaa vimeligt, at de ſtore Udruſtninger, 

der paa Denne Tid fandt Sted i Norge, og bvorom Der ſtrax nedenfor 

vil blive handlet, aldeles have optaget Dem '). Magnus, fom efter Flug- 

ten fra Kong Magnus's Skib havde opboldt fig deels hos en Biftop i 

Wales, deels i Gnqland, deels ved den føotffe Konge$ Hof, og endelig i 

den fidfte Tid paa Katanes, bvor ban af Folfet var bleven udvalgt til 

Maormor eller Jarl, raadflog ved Eftervetningen om Haakons Anmasfel- 

fer med fine Mænd om, hvad han flulde gjøre, og de bleve enige om, at 

ban for det førfte ffulde fee iden an, og heller med det Gode, md med 

Magt gjøre fine Nettigheder gjeldende: en Fremgangsmaade, der ogſaa 

pasſede bedſt med Magnus's fromme Sindelag. GSaaltdes ſtod det hen et 

Par Aars Tid, indtil Magnus omſider begav fig over til Oerne, fordre— 

de fin Fædrenearv, og fandt firar et faa ſtort Parti for fig, beftaaende 

af hans talrige Venner, Frænder og Befvogrede, at Haafon, fom førft 

gjorde Miner til at forjage ham med væbnet Haand, fandt det vaadeligft 

at flutte Forlig i Mindelighed og afftan Magnus hans fædrene Undeel af 
Øerne, dog med Forbehold af de norffe Kongers Samtykke. Magnus 

drog dDerpaa ſtrax over til Norge, hvor Kong Cyjftein, fom Da førte Ene— 

regjeringen i Sigurds Fraværelfe, hvorom nedenfor, modtog ham paa det 

venligfte, gav ham Jarlsnavn, og forfenede bam med den Halvdeel af 

Oerne fom hans Fader havde haft, og fom Haakon foreløbigt bavde af: 

ftaaet ham. Oernes Bortforlening vifer ellers tydeligt, at Kongerne nu 

med Henfyn faa vel til dem fom til Syderøerne havde opgivet deres Fa- 

ders Beftræbelfe, at bringe disſe Skatlande mere umiddelbart under Nor— 

ge8 Herredømme, og at de ganfée vare vendte tilbage til det forrige Lens- 

fyftem, hvilfet dog, fom det følgende vifer, var mere regelbundet og ſtren— 

gere overbofdtes end forben. 

50. Udruftninger til et Korstog. 

Da Magnus Barfod8 Sønner vare tagne til Konger i Norge, for- 

tælles der i GSagaerne, fom flere af dem, Der vare Dragne ud med Skofte 

Agmundsſon, tilbage, deels fra Palæftina, dels fra Conftantinopel; de 

1) Jil denne Mellemtid maa vel et Brev henføreg, fom Erkebiſtop Anshelm 

af Canterbury tilffrev Haakon, og fom findes optaget i Samlingen af Ung» 

helms VBreve, IV. 90. Thi hvis Magnus var Jarl paa den Tid, Anéhelm 

førev, vilde han efter al Rimelighed nærmeft have henvendt fig til ham, der 

var faa ftreng religiøs og en faa ftor Ben af Gejftligheden. Men Anshelm, 

ber døde allerede i Upril 1109, har maaffee neppe engang vidft noget om 

Magnus's Forlening med Halvparten af Jevne, hvilken indtraf efter Kong 
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havde erhvervet for Berømmelfe ved deres Nejfe, og funde berette mange 

Fidender, blandt andet, at de Nordmænd, der vilde tage Fjenefte i Con- 

ftantinopel, funde der erhverve fig megen Rigdom. Disfe Beretninger, beder 

Det videre, ,vafte hos en Mængde Nordmænd Lyften til en lignende Ferd, 

og De anmodede Kongerne om at en af dem vilde fille fig i Spidfen for 

Toget. Kongerne famtvffede deri, og beførgede Udruftningerne paa fæl- 

les Befoftning; mange Lendermænd og mægtige Bønder befluttede at 

være med" *). Denne Sagaernes Ungivelfe af de Aarfager, Der be- 

ftemte Rigets ypperſte Mænd, ja endog en af Kongerne, til at foretage 

faa ftore Udruftninger, og Drage ud paa en faa lang og mvjfommelig Ferd, 

er Dog fangt fra at være nøjagtig. Udfigterne til Fortjenefte i Conſtan— 

tinopel var ber fun en Bifag, tbi Soget gjaldt, fom vi ville fee, ført og 

fremſt det hellige Land, i viltet Nordmændene, fom de felv ved Anfomften ud- 

tryffeligt erklerede, havde til Henfigt at opholde fig en Stund, for at bjelpe 

til Ghriftendbommens, det vil her fige Det nys oprettede chriſtne Riges, 

Udbredelfe. Med andre Ord, Soget var et formeligt Korstog, vg 

Nordmændene ftode paa den Tid i alt for byppig Berørelje med de pv- 

rige befteuropælffe Lande, til at den veligiøfe Entbuftasme, fom i disfe 

allerede havde bragt mange Tuſender til at tage Korfet og ile til Det hel 

fige Land for at befrie det fra de Vantvoende, ikke ogſaa omfider ftulde 

have forplantet fig til Morge, og her, fom andenjteds, grebet Den ſto— 

re Maængde med en bHidtil ufjendt og uimodjftaarlig Magt. De fra 

Skoftes Fog bjemfomne Nordmænds Fortællinger funne have Vidraget 

til at forhøje og udbrede denne Iver; men vakt var den visfelig allerede, 

og Toget vilde fandfynligvits endog uden dem have gaaet for fig. Et 
mere iøjnefalvende og næften lige faa nærliggende Exempel til Efterligning 

havde man Desuden i den Mejfe, fom den danfte Konge Erik Svensføn 

Sigurds Udrejfe, altfaa efter Høften 1107, rimeligviis i Løbet af 1108. I 

Brevet vofer han ham, fordi han af Biffoppen (maaffee Viljam, Hvorom 

fiden) har erfaret hans Beredvillighed i at høre Ordet; han opfordrer ham 

til villigen at lytte til Biffoppens Præditener og Lærdomme. 

) Sigurd Jorfalafarers Saga, Gap. 1. Merfes maa det dog, at denne Be: 

merEning om at Nordmændenes Lyft vaktes til Korstoget m. m. ved de fra 

GStoftes Tog hjemvendende Nordmænds Fortællinger, Fun findes i den yngre 
Gagabearbejdelje (Hryggjarſtykke, Hrokfinffinna og hos Snorre), medens den 

ældre (Mortinffinna) fun udtrykker fig faaledes: „J Forſtningen, da disje 
tre Brødre fad tilfammen i Riget, og hurtigere end man havde ventet, fit 
Sigurd Lyft til at ferdes ud af Landet til Forfaleland, med fine Brødres og 

og de bedfte Mænds Raad i Landet, for at kjobe fig Guds Miffun og god 
Berømmelfe", Det tør faaledes nok hende, at hiin Bemertning kun ev et fe 

nere Sillæg, mere gjort efter Gisning om hvad man anfaa vimeligt, end efter 

udtrykfelig Beretning. 

Sj 
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(Gjeqod) i Maret 1103 tiltvaadte, for at drage til det hellige Land. Vel 

var dette iffe noget egentligt Korstog, fun en Pilegrimsrejfe, og ban naae 

de heller itfe fit Beſtemmelſes-Sted '); men man faa dog her en Konge 

i egen Perfon drage afjted; og den Udmerfelfe, Erik nød paa Nejfen, 

funde not vætfe Lyften hos de norffe Konger, tfær den ærgjerrige Sigurd, 

til at optræde med endnu førre Glands end han, og udføre Bedrifter, 

bvis Ny vilde gjenlyde over hele Europa og vedvare til De fjernefte 

Slægter. 

Hermed er det dog ikke fagt, at jo flere, og det temmelig mange af 

dem, der toge Korfet under ham, have baft i Sinde at førge for Deres 

egen Fordel ved Siden af Chriftendommens, og efter Opfyldelfen af de— 

reg egentlige Korstogs - Løfte at føge Lejlighed til at erbverve en Deel af 

det bysantinffe Guld, der efter Stigende ſkulde fidde faa løft. Men Kon- 

gen og hans fornemfte Mænd funde iffe tænte paa noget faadant, thi dette 

var aldeles under deres Værdighed. Den Anledning til at vinde Guld 

og Berømmelfe, fom Væringetjeneften i CGonftantinopel allerede i henved 

et Aarbundred frembød, var Desuden altfor vel befjendt i Norden, til at Nord— 

mændenesg Opmerkſomhed behøvede at henledes derpaa ved bjemvendende 

Korsfarere.  Cne og alene den Omftændighed, at VBæringeforpfet den 

hele Tid fiden den førfte Oprettelfe havde været vedligeholdt, og fremde— 

feg bejtod i fin fulde Anfeelfe, forudfatte en ftadig, uafbrudt Tilgang fra 
Norden. Viſtnok var Væringeforpfet i den fenere Tid blevet fterkt ve- 

truteret ved Angler, eller maaftee Unglo-Daner, Der flygtede fra Eng— 

fand formedelft Nordmannernes Undertrykfelfer, og, venffabeligt modtagne 

af Kejfer Alexius Komnenus, endog ſkulle have dannet et Slags Koloni 

nær ved Conftantinopel *); men at Den ftørfte Deel af Væringerne dog frem- 

deles var fommen fra de egentlige nordifte Lande, ffjønnes Dog lettelig af 

1) Erik døde, fom bekjendt, i Baffa eller Paphos paa Gypern; han foretog 

Mejfen for at udfone et i Qverilelfe begaaet Drab; fe herom Saxo, I2te 

Bog, S. 607; Knytlinga Saga Gap. 79. 

2) Dette fortælles og omtales af Ordrit paa flere Steder, fornemmelig S. 508 

(jvfr. 641, 825; fe ogfaa ovenfor S. 57), hvor der ftaar ,,at Unglerne, for: 

tvivlede over Frihedens Tab, gik til Kong Sven i Danmark og bade ham 

gjøre Fordring paa det Land, hans Forfædre, Sven og Knut havde befiddet; 

at nogle begave fig i frivillig Landflygtighed, og at blandt dem em Deel 

BYnglinger drog til fjerne Egne, og tilbød Kejfer Ulerius fin Tjeneſte; at 

han ogfaa modtog deres Tilbud, brugte dem mod Nordmannerne, og byggede 

til deres Bolig Byen Ghevetot (Kibotos) et Stykke fra Bygantium, hvorfra 

fan dog, da de alt for meget foruroligedes af Nordmannerne (nemlig i bet 

førfte Korstog), flyrtede dem til Hovedftaden, og betroede dem det fornemfe 

Palads med de kejferlige Skatte“. Det er aabenbdart, at Ordrik her urigtigt 

tænter fig dette fom den egentlige og førfte Oprindelje til Varingekorpſet; 

men om ban end bar fejlet, maa dog vift Beretningen i fig felv være fandy 
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flere Antydninger. Blandt andet heder det i den Beftrivelfe over Legene paa 

Hippodromen i Gonftantinopel, fom vore Saqaer meddele, hvor de omtale 

Kong Sigurds Beføg, og fom ej fan grunde fig paa andet end paa 

hjemfømne Varingers egne Fortællinger, ,at der paa Banen fandtes Bille» 

der af Wſer, Vølfunger og Gjufunger, ftøbte af Kobber og Malm faa 

funjtigt, at de faa ud fom om de vare levende, og deeltoge i Legen" 1); disfe 

Billeder vare de Statuer af de gamle græffe Guder og Heroer, der, fom 

befjendt, frode opftillede langs den faafaldte Spina, men fom paa den 

Tid ingen Ungler, og afene de med de gamle Gudefagn endnu fortrolige 

Nordboer funde falde paa at benføre til den gamle nordiff-germannifte 

Mythologi*). Endnu i 1122 omtales en VBæringe-Anfører, ved Navn 

Shore Helfing 3), der faaledes fynes at bave været en Mand fra Hel 

ifær da man baade hos bygantinffe og italienſke Skribenter finder Bæringerne 

paa denne Tid og fenere omtalte fom for en ftor Deel beftaaende af Ungler 

og talende engelff, faaledes navnlig de oven (GS. 58) citerede Kodinos Cap. 

7, Pag. 90, og Galfred Malaterra, III. 27; ligeledes Greven af St. Paul 

(Dudjéne V. 273, og VBillehardouin (Gap. 95, Pag. 72). Jofr. Billjam af 
Malmsbury I. J Dudjénes Udgave af Ordrik henføres Udvandringen urig- 

tigt til 1067; den omtales nemlig fun i almindelige Udtryk, og af den Om- 

ftændighed, at Alerius Komnenus nævnes fom den, der modtog Flygtningerne, 

fees det at de maa være komne til hans Rige enten ſtrax efter 1081, da han befteg 

Sronen, eller maaffee i felve dette War, da han fired mod Robert Viskard. 

udvandringen har vel faaledes ifær fundet Sted efter Danernes fidfte Tog 

til Gngland 1074 og Valthjofs Henrettelfe 1075. Men da det ifær var de 

anglo:danffe Dele af Landet, fom lede under Villjam Erobrerens fidfte Krig 

i Landet felv, bliver det i fig felv rimeligt, at Udvandrerne fornemmelig vare 

danføtalende; dette beftyrtes og af Saxos Udfagn om Væringerne (S. 610) 

»Danicæ vocis homines* og af hans Fortælling om Alerius's ACngftelfe for 

at Bæringerne ſkulde gjøre for meget af Danefongen Erik, thi Erik var netop 

Søn af Kong Sven, til hvem Unglo:Danerne i England havde fat fit fidfte 

Haab, og hvem i det mindfte Udvandrerne maatte anfee for fin rette Herre. 

Derimod vifte Ulerius ingen faadan Mistænkelighed i Anledning af Kong 

Sigurds Nærværelfe. 

) Gigurd Jorfalafareré Saga Gap. 13. Snorre Gap. 12. Dette omtales 

endog i Morfinffinna (fol. 26. a.) hvis egentlige ert nærmeft maa henføres 

til Jiden omkring 1190. 

?) Om de Billeder, der ſtode opftillede paa Hippodromens Spina, fe Ducange, 

Constantinopolis Christiana, S. 106; jvfr. nedenfor, S. 589. 

3) Olaf den helliges Saga Gap. 250, Snorre, Harald Haardraades Saga Gay. 

20. Ge nærmere herom ovenfor, S. 88, Unm. 2, hvor det er viift, at For- 

tællingen, faadan fom den paa de nys nævnte Steder gives, nærmeft flutter 

fig til bet af Kalo-Johannes i Aaret 1122 mod de faataldte Skyther (Pet 
ſcheneger o. fl.) vundne Slag, men tillige har forverlet dette med det, fom 
1041 blev leveret Bulgarerne udenfor Ihesfalonifa. Men Thore Helfing, 

hvilket Navn fynes at grunde fig paa Eindride unges Beretning, da det ej 

findes i den ældre Legende, maa viftnok tilhøre den Høvding, der Fomman- 

derede Væringerne i Slaget 1122. 
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fingeland i Sverige, og vi ville ligeledes i det følgende oftere finde Nord— 

mænd, Svenffe og Danffe omtalte fom opboldende fig ved det bysantinfte Hof ). 

Hin Islanding, der paa Overfarten fra Norge til England havde haanet 

den franffe Ridder Giffard, var netop nys fommen tilbage fra Gonftan- 

tinopel, bvor ban efter al Sandfynligbed Havde tjent fom Bæring *). Man 

fan faaledes vift antage, at Der I det hele Aarhundrede neppe bengit no- 

get Aar, uden at der fra Norge og Island rejfte Mænd til Gonftan- 

tinopel, for at træde ind i Væringeforpfet, eller at VBæringer fom tilbage 

efter et fængere Ophold der. 

Hvad ellers de gode Udſigter til Are og Berømmelfe angdge. fom 

tilbødes Bæringerne i Kejjer Alexius's Fjenefte, da har det vift Dermed fin 

fuldfomne Rigtighed. Ingenſinde fynes VBæringerne at have nydt faa me- 

gen FVillid og Anfeelfe fom under ham; og Da vi i vore Obdftrifter finde 

VBenævnelfen „Kyrialax“ (fammendraget for  Kvrie Ulerie, Herr Alexius) 

bvormed han almindelig tiltaltes og omtaltes, ogſaa benført til hans Ef— 

termænd, maa man antage at bans Megjeringstid har været betragtet fom 

Væringernes Guldalder, og bang Perfonlighed fom faa fremragende, at 

Den i fig bar optaget alle de øvrige Kejfere8, fom vore Forfædre færte 

at fjende ?). Et Bebviis paa den Tillid, Kejferne allerede faa Aar efter 

Harald Haardraades Bortrejfe og endnu under hans Levetid nærede til 

Væringerne8 Troſkab og Lydigbed, faa man, da Kejfer Iſak Komnenus 

overdrog VBæringerne det anfvarsfulde Hverv at gribe og bortføre å Fan- 

genſkab WPatriarden af Conftantinopel, der med Truſler vovede at 

modfætte fig bang firfelige Reformer *). Senere, da De tvende Hær- 

førere Nifephborus VBryennius og Nifephorus VBotaniate8 gjorde Op- 

ftand mod den fvage Michael Parapinafes (1078), fit den førftes Broder. 

Johannes en Deel af VBæringerne til at tage fit Parti; den anden Deel, 

Der var bleven Michael tro, fluttede fig fiden, da han frivilligt nedlagde 

Regjeringen, til Bryennius's beldige Medbejler Botaniateg, og føgte til- 

fige at faa dem af fine Landsmænd, der havde taget Brvennius'8 Parti, 

til at forlade ham og forene fig med Dem, Der tjente under den rette Kej- 

fer. - Budet, fom bragte Denne Hilfen, blev grebet og bragt for Joban- 

nes VBryennius, Der til Straf fod hans Næfe affære; men fiden efter, 

1) F. Er. Eindride unge, Reidar GSendemand, jvfr. Olaf den helliges Gaga 

Gap. 230. 

?) Han hed Eldjarn, og var fra Hufavik, fe Magnus Barfods Saga Cap. 29. . 

Snorre Gap, 16. 

3) „Kyrialax“ kaldes faaledes Kejferen i de Sagn, fom upaatvivlelig vare med— 

bragte af Eindride unge omkring 1150, angaaende VBegivenheder, foregaaede 

under Alexius's Søn Kalo-Johannes. 

3) Skylitzes S. 632, Zonaras S. 211, 212. 
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da Nikephorus Bryennius var bleven fangen og blindet, og Botaniates 

Enekejſer, hevnede hiin Bæring den ham tilføjede Skjendfel, det han med 

egen Haand dræbte Johannes Bryennius, da han tilfældigviis mødte ham 
paa Gonftantinopels Gader 1). Uagtet Bæringerne, under Botaniates's 

forte Negjeringstid, (1078—1081) bleve, uvift hvorfor, faa opbragte 

paa bam, at de gjorde Opftand for at tage ham af Dage, vifte de ham 

Dog, efter at Opftanden var bilagt, en ubredelig Troſkab. Da den for- 

tjente og mægtige Ulerius Komnenus, mistæntt og bagvaftet af Kej- 
ſerens Yndlinger, felv havde befluttet at ſtyrte Kejferen fra Tronen, og i 

dette Øjemed ved Smigrerier og Løfter føgte at bringe Hæren, der for- 

fvarede Staden, paa fin Side, raadførte han fig berøm med Cæfaren Johan- 

nes, Der bavde faget hans Parti, og bad ham udpege fig dem af Mure- 

nes Forfvarere, fom ban troede letteft at vinde. Johannes fraraadede 

ham da, fom det allerede tidligere er omtalt 2), at henvende fig enten til 

De faafaldte Udødelige, eller til Bæringerne, da nemlig bine, fom indfødde, 

nødnendigviis maatte være Kejferen ubrødelig tro, og disfe, eller, fom de og 

faltes, Ørebærerne, bavde ligefom et Pant fra fine Forfædre arvet Troffab 

mod Kejferne og deres Bevogtning, hvilfen de vilde overholde ubrødeligt 

og iffe høre et Od om Forræderi. En anden Sag var det derimod 

med Memitzerne (Iydfferne), thi til dem vilde han neppe henvende fig 

forgjæve8, men faa Adgang gjennem det Faarn, de holdt befat 3). Det 

gif ogfaa, fom Johannes forudfagde: Memigernes Unfører Gilpredt af- 

talte med Alexius's Udfendinger, at han ved Nattetide ſkulde indlade 

hans Folk i Byen, og holdt fit Løfte. Da Alerius og hans Mænd paa 

Denne Maade havde faaet Fodfæfte i Staden, vare VBæringerne atter de 

Tropper, ved hvilke Botaniates's Filbængere endnu haabede at funne faa 

Bugt med Opftanden. ,Giv mig blot”, fagde Nifepborus Palæoflogus 

til Kejferen, VBæringerne fra Thule, føal jeg not faa Komnenerne for- 

drevne fra Staden". Men Kejferen vilde nødig fade det fomme til aaben- 
bar Krig, og gjorde Alexius det Forflag, at adoptere ham. Da Ulerius 

1) Skyliges, S. 671. 

2) Se ovenfor S. 110, Anm. 3- | 

3) Nemiger (NepirCror) er aabenbart bet flaviffe Niemzi (egentlig Stumme; 
fiben Zydffere); deres tydffe Herfomft feed deels af Høvdingens tydffe Navn 
Gilpredt (Gilpractus) deels af Gonftantin Porphyrogenitus”s Udfagn S. 398, 
hvor han figer at Sarerne og Bairerne hørte til Nemigernes Land. Da 
„Niemzi“ endnu er den fædvanlige Benævnelje paa Tydſkerne blandt Mus- 

ferne, fees bet heraf, at Byzantinerne ftundom hentede flige Folfebenævnelfer 
fra Slaverne; dette vifer og at „Varangi“ er optaget ab famme ej. 
Nemigerne dannede et eget Korps, der aller førft omtales 1070. Muligt at 
der blandt dem var virkelige, allerede 1066 udvandrede, Ungler. 
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forfaftede Det, bleve Bæringerne og nogle andre paalidelige Tropper vp- 

ftillede fampfærdige i Gaderne; men VPatriarden overtalte dog Kej— 

feren til frivilligt at frafige fig Tronen, og derved blev Krigen forebygget. 

Alexius  befteg Tronen fom retmæsfig Kejfer, og VBæringerne kunde faar 

ledes nu, uden at fvige Deres Løfte, paa ham overføre den Iroffab, de 

bidtil havde viift hans Formand 1). Ut UAlerius efter faadanne Grfaringer 

om VBæringernes Paalidelighed og ubrødelige Troſkab indfaa Vigtiqheden 

af at vedligeholde, og om muligt forøge deres Hengivenbed for fig og fin 

WEE, ev Hvad man af en Mand med hans GStatstlogffab maatte vente; og 

det er derfor aldeles i fin Orden, at han maaſkee i bøjere Grad end 

hans Forgængere har føgt at Énytte Væringerne til fig ved Gavmildhed og 

Wresbeviisninger. Og faaledes medførte viftnok hine, fra Levanten til 

bagetvendende Nordmands Udfagn om det herlige Liv ved hans Hof bog- 

ftavelig Sandhed, om de juft iffe indehboldt noget andet, end hvad der alle 

vede tilførn var en befjendt Sag i Norden. 

51. Dphævelfen af Sven Ulfivesføns Paalæg. 

Fil det Korstog, der nu ſkulde udgan fra Norge, gjorde Siqurd og 

Gyftein Udruftninger i ſtor Maaleftof, og med betydelige Omfoftninger. 

Men, fortæller Sagaen, ,førend Siqurd opnaaede at funne vælge faa udføgte 

Folk til dette Log, fom han vilde, maatte han og hans Brødre i mangt 
og meget binde FIndbyggerne8 og den hele Almues Venſkab, og da afftaf- 

fede Brødrene mange Tyngſler, Byrder og baarde Paalæg, fom Konger 

og Jarler før bavde lagt paa Folket, og forvandlede faaledes Frældom 

til Frihed, bvorved de flaffede fig ſtor Vennefælhed af hele Almuen“ 2). 

De Byrder, fra bvilfe de befriede Folket, vare, fom man af den ældre 

Froſtathingslob fan fee, netop Sven Ulfivesføns forhadte Paalæa, for 

hvilke Thronderne under Haafon Magnusføns Regjering en fort Stund 

havde været befriede, men fom Magnus Barfod atter bavde indført 3). 

De Retterbøder, heder det i Froftatbingsloven, fom Kongerne Sigurd, 

Gyftein og Olaf gave alle Lagnauterne (D. e. alle Dem, Der hørte til Fro- 

ftatbingsforeningen i Almindelighed) er førft og fremjt Fritagelfe for alle 

1) Unna Komnena, I, 10—12, Side 62—68. 

2) Mortinffinna, fol. 25. a. Jofr. Ågrip Gap. 45. 
3) I Hryggjarſtykke og hos Snorre, hvor denne Affkaffelfe af Hine Paalæg om 

taleg fenere (Cap. 18) uden at fættes i Forbindelfe med Korétoget, nævnes 

udtrykfeligt Sven Alfivesſons Jndretninger, fom de der bleve ophævede. 

Om alt dette, og Paalæggenes Betydning ifær for Thrøndelagen, fe for øv: 

rigt ovenfor, S. 470, 489, jvfr. I. 2, S. 852. 
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nye og ældre Gaver, Caltfaa de vel befjendte Julegaver); NRøyfmælen, 

Rygjarto, Binjartodde og Smørfpand, Afraad, og alflags Landøre; for 

disſe Paalæg føulde alle de flippe, fom ellers vare ledingspligtige Om 

der for utlæg Mand faldt Urv i hans Fraværelje, ſkulde nærmefte Ar— 

ping faa den, ej Kongen. Kom han tilbage og forligede8 med Kongen, 

ftulde han felv faa den tilbage. J Fredstid ffulde enhver have Lov 

til at forlade Landet, naar ban havde Lyft, og drage hvorben han havde 

Lyſt; ban ffulde ej tilbagefaldes, og ved Hjemkomſten føulde han faa alt 

fit tilbage, med mindre han fom fom Fiende med Vaaben i Haand. Jord— 

gravet Gods føulve Finderen have, iffe Kongen, og Landdrotten Land— 

nam af den der grov uden hans Samtykke. VBønderne ſtulde ej være 

pligtige at bebygge Kongens Gaarde, naar de ej vilde gjøre det godvilligt: det 

ftulde være Almuens Sag. De famme Retterbøder bleve tiljtanede Haalo- 

galænderne, ligeſom disfe og færffilt bleve fritagne for de ſaakaldte Fiſke— 

gaver, det vil fige Landalods-Griæagelfe, med den Undtagelfe at enhver, der 

deeltog i Vaagens Fifte, ftulde give Kongen fem Fifte. De fil ogfaa de 

famme Almenninger tilbage, fom de havde befiddet i St. Olafå Tid: disfe 

Ufmenninger maa faaledes Kong Sven, eller Magnus Barfod, have ind- 

draget og erflæret for fongelig Gjendom, ligefom de øvrige Ulmenninger i 
Sandet. — Kongen forbeholdt fig Enefjøbet af alt Pelsverk (Klovare), dog 

fun nordenfor Omøfund; men Straffen for uberettigt Kjøb beftemtes Fun 

til 3 Mi. Sølv og Jabet af Stindene; og ingen ffulde have Lov til at 

vifitere nogen haalogalandſt Mand, uden den dertil ſarſkilt bemyndigede 

Sendermand eller Warmand. Fritagelfen for Fulegaverne betræftedes Der- 

næft ogfaa færftitt for Naumdolefylket 1). De her anførte Fritagelfer 

have ganffe Udfeendet af at være givne paa Hydingsrejfer, og Det ev 
derfor et ftort Spørgsmaal, om de iffe fnarere aller forſt have været ind- 

rømmede Shrønderne fom en Betingelfe for Hydingen paa Ørethinget, end 

at de ffulde have været anvendte fom et Middel til at vinde Popularitet 

og gjøre Folket villigere til at tage Deel i Udruftningerne til Toget *). 

Thi dette udgif, fom det udtrykkeligt figes, fra det hele Land, ej fra Thron— 

Delagen alene, og der fægges, fom. vi have feet, udtryftelig Vegt paa den Lvit, 

Der rørte fig hos Folket felv til at faa et faadant Iog iftand; ja det heder jo 

endog paa det ovenfor anførte Sted, at det var Folfet, fom anmodede Kongen om 

1) Wldre Froftathingslov Afſn. XVI. Gap. 1—3. Om Paalæggene felv i deres 

oprindelige Vilftand, fe ovenfor J. 2. S. 816. 

3) I Beftemmelfen om Ufffaffelfen ftaar, at den gjelder öllum peim mönnum 

er her eru f utgerbum med oss* >. e. ,,alle dem, fom her ere i Utgerd (d. 

e. ledingspligtige) med 08”. Muligt at dette Udtryk, der tun gaar paa Ler 

dingspligten i Amindelighed, er taget i en Betydning fom om det angit To— 

get til Jerufalem, 
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at flille fig i Spidfen. Hvorledes dette nu end forholder fig, faa er Det 

vift, at de forhadte Paalæg fra Sven UAlfivesføns Dage ophævedes af 

Magnus Barfods Sønner ved eller ſtrax efter deres Tronbeſtigelſe ogſaa 

for de Cane af Landet, hvor de endnu vedbarede, og at dette ſkaffede dem 

en Popularitet hos det tafnemlige Folk, fom endog de betydelige Forfeel- 

fer og Uelftværdigbeder, hvori Sigurd fiden gjorde fig føvidig, ikke gan- 

ſke fynes at have funnet udflette. 

52. Kong Sigurds Udruftninger, Ufrejfe og Ovhold i England og Spanien. 

Wdruftningerne til Korstoget bleve drevne med Lyſt og Ombyggelig- 

hed. Men da der til dette Tog alene funde anvendes Frivillige, eller 

Mænd, Hvis egen veligiøfe Iver eller Lyft til Eventyr havde bragt dem 

til at tage Korfet, medens man dog paa Den anden Side fun onſkede dyg- 

tige og udvalgte Folk, medtoge Forberedelferne en lang Tid, hele fire Aar 1) 

Men da var ogſaa en Flaade paa 60 Skibe famlet og bemandet med 10000 

udføgte Krigere fra alle Egne af Landet, hvoriblandt mange Lendermænd 

og andre anfeede Mænd”). Deres Navne angives ej, men man maa 
formode at der blandt disfe Lendermænd ogfaa har været flere af dem, 

der nævnes fom Deeltagere i Kong Magnus's VBefterhavstog, thi Siqurd 

var endnu faa ung — fun 17 Aar — at han not funde behøve at have 

ældre, erfarne Naadgivere med fig. Det var allerede aftalt, ot Kong Ey— 

ftein feulde beftyre det hele Rige i Siqurds Fraværelfe.  FIoget gif ud 

fra Hørdeland *), fandfynligviis fra Bergen, bvor Flaaden altfaa maa have 

famlet fig. Fer Ufreifen fagde Sigurd til Eyſtein; Nu er Dette Tog, 

min Broder, ombvageligt udruftet med eders Hjelp og Biftand, og det 

er nu faare ønffeligt at vi maatte opføre o8 fom det fømmer fig Stor- 

mænd, og at vi alle maatte vinde faa vel Hæder fom Sjælebod". Det 

pil vift gaa dig godt', var Gyftein$ Svar, „thi du feer juft ud til at 

1) Morkinffinna og Fagrffinna nævne Éun tre Vintre; men da vi af fremmede, 

famtidige Forfattere vide, at Sigurd Fom til Palæftina 1110, og alle vore 

egne Sagaer lade ham tilbringe en Hoſt, to VBintre og de mellemliggende 

Fider paa Rejſen derhen, maa han altfaa være dragen ud 1107 om Høften. 

Dette angives ogfaa i de øvrige Sagaer, navnlig af Snorre. 

2) Antallet, 60 Skibe, angives faa vel i Kongefagaerne (Sigurd FJorfalafarers 

Gaga Gap. 2) fom af den famtidige Fuldjer af Chartres Gap. 36. Ii tu- 

fende Mand nævneå af Ulbert af Air, XL. 26; han nævner eller Éun 40 

Skibe, men dette fan let ſtyldes Fejlſtrift eller Fejllæsning, nemlig ,xlt i 

Stedet for „lx“. 

3) Dette figes udtrykkeligt i Mortinffinna. 
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funne fægge megen Dygtighed og Handlefraft for Dagen. Vi frulle imid- 

fertid fee til at ſtyre Riget faa godt vi formaa" )). 

Gigurd affejlede om Høften 1107, og fivrede førft til England, hvor 

han blev venffabeligt modtagen af Kong Henrik, der efter Magnus Bar- 
fods Død ikke længer bavde noget at frygte af Norge eller udeftaaende 

med dets Konger, og Desuden nu, Da han havde overvundet fin Brover, 

Hertug Robert, og taget ham til Fange (1106), følte fig langt anderledes 

fiffer paa Tronen, end forben. Henrik tilftod derfor Sigurd ſtrax Fred, 

da han efter de Tiders Skik forlangte Ven, og Sigurd tilbragte den hele 

Binter i Gngland, med rund Haand uddefende Gaver til forftjellige Kir— 

fer, og, fom man maa formode, deeltagende i det muntre Liv ved Henriks 
glimrende Hof *). Kong Henrik, fortæller en af vore Sagaer, tilbød Si- 
gurd fit Venſkab, ſiden ban havde beføgt ham og var i Begreb med at 

føretage en Mejfe i et faa godt Formaal. „Jeg vil”, fagde han, ,bjelpe 
eder med alt hvad I behøve, og jeg fan tænke mig at I tvænge til mangt og 

meget, Hvad Penge og Gods angaar, paa en faa ftor og langvarig Ferd”. 

Sigurd modtog dette Jilbud med Glæde og takfede ham paa det bedfte 

før al den Wre og venlige Biftand, han forundte dem 3). Om Vaaren 
(1108) fortfattes Rejſen langs Franfrige8 Kyſter, men Binden var ugun- 

ftig om Sommeren, og Sigurd miftede endog et Skib i de farlige Strøm- 
bvirvler ved Alderney 4). 

Forſt henimod Høften anfom de til Gallicten eller Jakobsland i Spa- 

nien, hvor Sigurd befluttede at tilbringe den anden Vinter. Han lod 

anholde hos den Hertug eller Greve, der beftyrede Provindfen, om 

Filladelfe hertil, faa vel fom til at forſyne fin Hær med den nødvendige 

Proviant, hvorimod han lovede at hans Mænd ftulde opføre fig ordent- 
figt og føjeligt mod Indbyggerne. Hertugen ſamtykkede heri, og fluttede 

Overeenskomſt med Siqurd, hvorved han forpligtede fig til at holde et be— 

ftemt Sort faaledes forfynet den hele Vinter, at Mordmændene der funde 

1) Gigurd Jorfalafarers Saga Gay. 2. 

2) Sigurd Jorfalafarers Gaga Gap. 3, hvor ogfaa Thoraren GStutfeld og 

Einar Stulesføn anføres til Bekræftelfe. Gigurds Ophold i England om- 

tales derhos af Villjam af Malmsbury, hans Samtidige V. 410. Han kal— 

der ham her ,allerede i fin førfte Ungdom værd at fammenligne med de 

Fjettefte”. Det er Villjam, der nævner om at Gigurd ,,forlangte Kongens 

Fred" og „ſtjenkede meget Guld til Kirkerne“. 

3) Morkinffinna, fol. 25, a. 

2) Dette figes ej i Sagaerne, men fortælles derimod af Villjam af Malmsbury, 

V. 410. Der ftaar nemlig, at Sigurd om Vaaren forlod England, fejlede 

ud paa Havet, fiden beføgte de baleariffe Øer, og drog derfra til Jerufaiem, 

efter alene at have miftet eet Skib, der ved at lægge for fildigt ud af Hav- 
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finde tilftrærfkeligt Forraad til deres Indkjob af Levnet3midler, hvorimod 

Sigurd indeftod for fine Mænds gode Opførfel. Men den ordentlige 

Forfyning vedvarede ikke længer end til Julen, fordi Gallicien i den Tid 

var lidet frugtbart og viftnof ogfaa temmelig flet dyrket, ej at tale om, 

at Nordfpanien endog i vore Dage, faa godt det end er opdyrket, dog ikke 

frembringer Korn not til eget Forbrug 1). Sigurd funde imidlertid ej tage 

Henſyn bertil, og ſagde til fine Mænd, at da Hertugen itte havde 

opfyldt Overeensfomften, var den Derfor ikke fænger bindende for dem, 

og de maatte fee til at hjelpe fig felv fom de bedft funde. Han opfor- 

drede dem Derfor til at ſtaa ham troligen bi ved Udføreffen af en eller anden 

kjek og raſt Handling, der nu var nødvendig, og hvorved de vilde funne 

indlægge fig megen Hæder. Hans Opfotdring blev modtagen med Bi- 
faldåraab, og nu gif de los paa den Borg, bvor Hertugen refiderede. 

Da han fun havde faa Foll hos fig, tog han Flugten, og Sigurd gjorde 

et ftort Bytte, baade af Levnetsmidler og andet Hærfang, fom blev 
bragt ombord paa Skibene 2). Fidligt om Vaaren (1109) droge de vi- 

dere, og ſtyrede forbi Spanien$, eller det nuværende Portugals, Veſtkyſt. 

Her mødte de en betydelig mauriſk Flaade af ſtore Galejer, der krydſede 

nen, blev opflugt af det forfærdelige Havfvælg, der, fom Langobardernes 

Hiftorieføriver Paal fortæller, findes mellem de feqvanffe og agvitanffe Ky- 
fter (5. e. mellem Kanalen og det bizcayiffe Hav) og hvis Bolger bryde fig 

med en Larm der høres i 30 Miles Ufftand. Hvis man ved førfte Djefaft 

vilde flutte fra Ordenen, hvori Billjam omtaler de Steder, Sigurd anløb, 

féulde det fynes, fom om han meente at Ulykken ſtede i Middelhavet; men da 

han felv udtryfkeligt nævner Stedet, og da det desuden førft ved Mejfens 

Ende var GSpørgémaal om at nævne hvor vidt han medbragte alle fine 

Skibe, og — hvis dette ej var Jilfældet — ved hvilken Anledning han havde 

tabt noget af dem: bliver det aabenbart, at Ulykken foregik etftedé ved 

den franffe Kvft. Dette angives nærmere af den Skribent, Villjam ber ci- 

terer, nemlig Paulus Diaconus, I. 6. Han nævner her den 30 Mile fra den 

fegvaniffe Kyſt liggende Ø Ebodia, hvor Larmen af Havfvælget tydeligt hø- 

veg, og anfører endog en fornem Galler fom Øjevidne. Ebodia antages at 

være det nuværende Alderney, en af de 4 nordmanniffe Der, der nu tilhøre 

Gngland, i hvis Nærhed der findes en farlig Strøm, Faldet the race of Al- 

derney. Gigurd har altfaa føgt Havn her. Ut han ifær fil haardt Bejr i 

det flemme Farvand omkring Bretagne, er I fig felv rimeligt, og ftemmer 

med Morkinffinnas Udfagn ,,at han fit feen Bør om Sommeren", faa at 

han førft om Høften naaede Gallicien. 

GSagaerne fige udtrykkeligt at Gallicien var ,,ffarpt og et daarligt Mad- 

land”. Jofr. Annaler for nordiff Oldkyndighed og Hiftorie 1836—37, S. 

42, 43, 

?) Morkinføinna, fol. 25. a. Sigurd Jorfalafareré Saga, Gap. 4. Fagrffinna 

Gap. 242. Denne figer, at Sigurd i denne Borg dræbte mange Mænd, og 

fangede mange, fom fiden udløftes. 

- 
— 
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paa Sørøvertog. Sigurd angreb dem, figende at det traf fig belejligt, 
at Folt paa den Kant funde fee hvorledes Mordmændene forftode at flaas. 

Gfter en baard Kamp lykkedes det Sigurd og hans Mond at entre, rydde 

og tage 8 Galejer; de øvrige flygtede, efter at en ftor Mængde af Mau- 

revne bare faldne eller omfomne i Søen. Dette regnedeg fiden for det 

førfte egentlige Slag, fom Sigurd holdt paa dette Tog 1). Siden efter 

fandede Sigurd udenfor Cintra, bvilfet, faa vel fom Lisfabon og San- 

tarem, i Maret 1093 havde været frataget Maurerne, men nylig atter var 

faldet i deres Vold og benyttedes fom Udgangspunkt for ødelæggende 

Strejftog mod de Cbriftne. Som Korsfarer anfaa Sigurd fig forplig- 

tet til at ftaa de Ghriftne bi mod de Vantroende og vovede et Angreb 

mod Kaftellet, bvilfet han indtog efter en beftig Kamp. Han tilbød de 

Maurer, fom han der tog til Fange, at fljenfe dem Livet, hvis de vilde 

antage Chriftendommen; men da dDe vægrede fig Derved, lod han dem, paa 

Korsfarerviis, alle dræde *). Sandſynligviis har denne Sejr bidraget til 

at Henrif af Burgund, den førfte Greve af Portugal, der den Gang fom 

Vaſall under Kong Alfons VI af Caftilien beherffede hiint Landffab, Aa— 

vet efter Éunde indtage Staden. Fra Cintra drog Sigurd til det nærliggende 
Lisfabon, der ligeledes atter var faldet i Maurernes Hænder, og derfor, 

- fom vore Sagaer udtrykke fig, var halv driftent og halv hedenſtt. De 
fortælle, at Sigurd angreb Staden, fit Murene nedbrudte med Valflyn- 

ger, og trængte ind i Den, faa at han tog faa meget Bytte af Den, fom 

ban vilde, og fit mange af de fangne VBantroende til at antage Chriſten— 
dommen. Men den famtidige Sfald Halldor Skvaldre, der har befunget 

dette Log, i hvilket han vimeligviig endog felv deeltog, og, fom det udtrykke— 

1) Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 4. Fagrffinna Cap. 242, 243. Denne 

fætter Kampen med Galejerne efter Slaget ved Lisfabon, regner dette for 

hans førfte Strid, og forbigaar aldeles Cintra; hvilfet dog neppe er rigtigt, 

da det ftrider mod Halldor Skvaldres af Morfinffinna udtryffelig paabe- 

raabte Udfagn. Ogfaa i Halldors Vers, fom her citeres, ftaar der at Sig— 

urd tog 8 Galejer; defto mere paafaldende er det at Morfinffinna, der felv 

nævner dette, ftrar ovenfor lader Flaaden Fun beftaa af 7. Her maa upaa: 

tvivlelig tigir være ubeladt, og Meningen være at Flaaden beftod af 70 

Skibe. Kun da bliver det ogfaa en Heltegjerning for Nordmændene at binde 

an med den. 

2) Gigurd Jorfalafarers Saga Gap. 4. Gintra Faldes i Gagaerne og hos 

Halldor Sintre. Det maa være Gintra firar indenfor Gap la Roca, og ikke, 

fom flere have meent, Santarem, langt ovenfor Lisfabon ved Tejo. I Sa 

gaerne fortælles Begivenheden, fom om det var Byen felv, der indtoges; 

men da Grev Henrik i faa Fald ej havde behøvet at indtage den Uaret efter, 

og GSagaerne felv desuden omtale den fom „et Kaftel”, hvilken Benævnelje 

ej pasfer paa en heel By, maa man antage, at Sigurd Éun har erobret et 

til Stadens Befæftninger hørende Kaftel, ligefom ſtrax efter ved Lisfabon. 
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ligt beder, ordnede Frafagnet om de Slag, Sigurd holdt paa fin Ferd, 

taler i Det Vers, fom handler om den fidft nævnte Kamp, fun om at 

Kongen vandt fin tredie Sejr ved den Borg, Folk falde Lisfavon". Da 

Det nu er utænfeligt, at Sigurd, efter førft at bave indtaget Staden, ved 

fin Bortrejfe ffulde Dave givet den tilbage til Maurerne, og ikke beller 

overladt den til Grev Henrif, og Da Det er vift at denne iffe opnaaede 

at erobre Lisſabon, hvilken ej blev indtaget førend længe efter, under hans . 

Søn (1147), er det aadenbart, at Den Bedrift, Sagaerne tillægge Sigurd, 

afene fan bave beftaaet i en Sejr over Maurerne udenfor Stadens Mure, 

elfer Indtagelfen af et i Mærheden beliggende og til Stadens Fæftnings- 

verfer hørende Kaftell *). Ved Lisfabon, figer Sagaerne, er Grændfen 

mellem det driftne og det bedenffe Spanien; Det vil fige: Tejofloden 

ſtillede mellem den af de Gyriftne erobrede Deel af Portugal, og den fyd- 
fige, fom endnu var i Mostemernes Vold. Her, i det faafaldte dedenfte 

Spanien, angreb og indtog Sigurd en Borg, fom i vore Sagaer og Hall- 

Dør Stvaldre$ Draapa faldes Alkasſa eller Alkasſi, bhvilfet Navn dog 
neppe ev Det rette, men fun en Forvanféning af den fædvanlige fpanfte, 

fra Det arabiffe Sprog laante Benævnelfe paa et Kaftell eller en Fæftning 

i Amindelighed, nemlig Alcåzar; Stedet maa være en eller anden Borg 

eller befæftet Stad i Strøget mellem Tejo og Njørvafund eller Strædet 

ved Gibraltar, gjennem bvilfet Sigurd dernæft fejlede, uden forinden at 

fægge til Land *). J GStrædet mødte han atter en ftor Srvøverflaade, 

fom angreb ham, men blev overvunden Han ftyrede Derpaa videre mod 

1) Det er imidlertid merfeligt, at Alberich af VJroisfontaines, ved at omtale 

tisfabons Erobring 1147 (hos ham urigtigt henført til 1149), der, fom be: 

Fjendt, føede ved tydſte og engelffe Korsfareres Hjelp, ogfaa lader en norſt 

Konge deeltage i dette Tog (Leibnig's Udg. IL. G. 317). Da, fom man veed, 

ingen norff Konge paa den Tid gjorde noget Korstog, eller deeltog i denne 

Grpedition, maa Alberich eller hans Kilde have hørt noget om Sigurds tid 
ligere Kamp ved Lisfabon 1109, og henført den til Stadens Jndtagelfe LI47. 

Men Fortællingen, han har hørt, maa da og have meldt noget om at han 

virkelig fiulde have indtaget Byen, 

?) Sagaernes „Alkasſa“ have nogle forklaret ved Algeziras, hvilket er aaben: 
bart urigtigt, da dette Sted ligger indenfor Stradet; andre have forklaret 

det ved Alkazar i Jeg I Ufrita, fornemmelig af den Grund, at Sigurd fenere 

vofer fig af at have Eviget i Serkland; men deels ligger Alkazar for langt 

inde i Landet, deels vifer Beffrivelfen af Sigurds Mejfe at han itte anleb 

UAfrita, og desuden behøver „Serkland“, fom vi have feet, ej at forklares 

om Afrifa, da det bruges om alle i Syden og Øften under Ghalifatet ftaaende 

Lande, faaledes og det af de Ghriftne ikke undertvungne Syrien; hvortil en- 

delig fommer at „Serkland“ paa dette Sted (Sigurd Jorfalafareré Saga 

Gap. 26) ikke nævneg i Morkinſtinna, fe nedenfor. Disſe og lignende Be- 

tragtninger have bragt andre til at føge „Alkasſa“ enten i den portugififte 
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Oſt eller Nordoſt, indtil ban fom til Øen Formentera. Her havde en 

Deel mauriffe og afvifanffe Røvere 1) indrettet fig et fterkt Befæftet Fil+ 

hold i en Hule under et ftejlt- Bjerg, bvortil der var en meget brat Op- 

gang; foran Hulen havde de opført et Bryftværn af Steen, og Hulen felv 

var figeledes ved en Fvermuur afdeelt i to Rum, et ydre og et indre, 

hvilket fidfte formodentlig tjente fom Opbevaringsfted for det Bytte, fom 

de bragte med fra deres idelige Røvertog. Sigurd forføgte et Ungreb 

paa Hulen, men det var umuligt for bans Mænd at fomme op av den 
bratte Batfe under Hulen, faalænge Maurerne fra Bryfiværnet kunde ſky— 

De og vælte Stene ned paa dem. - Maurerne haanede de tilbagevigende 

Nordmænd ved Raab og Skrig, og ved at vife dem prægtige Tojer og 
andet foftbart Bytte, fom de med udæffende Trods hængte udenfor Mu- 
ren og fvingede i Luften. Da lod Siqurd to Barker eller mindre Skibs— 
baade, fyldte med bevæbnede Mænd, i ſterke Toug bidfe ned fra det 
øverfte af Bjerget foran Hulens Aabning; fra disſe Baade fendtes der 
en faa beftig Regn af Pile og Stene ned paa Maurerne, at Visfe, der 
iffe havde gode Forfvarsvaaben, maatte forfade Bryftværnet og trakke fig 
fænger ind i Hulen. Vejen opad Bjergfoden var faaledes fri, og Si⸗ 

gurd gif med den ſtorſte Deel af fine Mænd lige op til Bryftværnet, fif 
brudt Hul paa Muren, og trængte ind i Hulen. Maurerne flygtede bag⸗ 
om den indre Muur, og ſogte at forfvare fig Derfra, men Sigurd lod et 
ftort Baal antænde ved Hulens Fndgang, og da Røgen og Ilden tog 
Overhaand, bleve endeel fvalte, og andre, der føgte at fomme ud, faldt for 
MNordmændenes Vaaben. Ikke en enefte undfom. Her gjorde Sigurd 
og Nordmændene det vigefte Bytte paa det hele Log ?*). Fra Formen- 
tera droge De til det nærliggende Jviza, og Derfra til Minorfa. Vaa 
begge Steder fæmpede de med Maurerne, eller holdt, fom Halldor Skald 

N 

Stad UAlcacer do Gal, ved Gado-JFloden, ovenfor Setuval, eller i Aljeſur i 
Ulgarve, lidt nordenfor Cap St. Vincent. Men den førfte ligger ligeledes 
alt for fangt (over 6 geogr. eller 4 norffe Mile) fra.Havet, til at Sigurd 
unde have vovet fig derop; Aljefur, mod hvis Beliggenhed der for øvrigt 
ej er noget at indvende, fjerner fig i Udtalen for meget fra „Alkasſa““. Men 
da nu alcåzar, laant af det arabiſke Al Kasr, bruges fom Uppellativ i Be: 
tydningen „Borg“, ,befæftet Huus", behøver man ikke at antage „Alkasſa“ 
for noget Egennavn. 

1) I Sagaerne (navnlig Fagrffinna) ftaar ,,Slaamænd og Serker“z ved de 
fidfte forftaaes GSaracener i Almindelighed, ved de førfte fædvanligviis Negre, 
dog henførte man til Blaamænd ogfaa alle andre Nationer, hvis UAnfigts- 
farve var fortagtig, eller nærmede fig Negrenes. 

?) Sigurd Jorfalafarers Saga Cay. 5,6. Gnorre Gap. 6.  Fagrffinna Gap. 
243. Denne Kamp regnes i Halldors Draape for den Gte, den i Strædet 
for den Ste, 
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figer, Det 7de og det Sde Slag"). Efter en famtidig engelft Beretning 

ftal Sigurd, bvad der ogſaa ev det fandfynligfte, have bjemføgt baade Ma- 

jurfa og Minorka *). 

53. Sigurd i Upulien. Hertug Roger faar Kongenavn. 

Fra Minorfa tog Siqurd Vejen til Sicilien og Apulien, af bvilke 

ban nu fandt Nordmændenes Efterfommere, Nordmannerne, altfaa fine 

balve Landsmænd, i fuldfommen Befiddelfe. Apuliens Erobring fra Græ- 

ferne var allerede bleven fuldført, førend Harald Haardraade endnu havde 

forfadt Conftantinopel (1043); under Thankred af Hautevilles GSøn- 

ner 3), fornemmelig Robert Viskard *), var Reften af Nedre - Italien 

bleven erobret. - Robert Bistard havde af Paven faget de erobrede Lande 

til arveligt Herredømme, (1059) 3), og hans vngfte Broder Roger hapde efter 

heldige Krige med Saracenerne paa Sicilien ogſaa omfider erobret Denne Ø, 

med bvilfen Robert allerede efter FIndtagelfen af Palermo 1072 havde 

forlenet ham fom arveligt Grevffab. Robert, fin Fidsalders førfte Kri- 

ger og ftatsflogefte Fvyrfte, havde for at udvide fine Befiddelfer endog 

vovet at angribe Det græffe Kejferdømme, overvundet Kejſer Ulerius, og 

frarevet ham flere Steder og VBefiddelfer paa Kviten af Epiros, bvori- 

blandt Durazzo og Øen Kephallenta, hvor han bortryffedes fra fin Sejrsbane 

i Maret 1085 (17 Juli), faa Uger efter at Pave Gregorius VIL, hvile 

fen han nys havde befriet fra den Fare, der truede ham, da ban af Kong 

1) Sigurd Jorfalafareré Saga Cap. 7 Kampen paa Jviza og Minorka for- 
bigaaes i Fagrffinna. 

2) Billjam af Malmsbury V. 410. Han forfærdede", heder det her, „med fine 

Baaben de baleariffe Øer, MajorÉa og Minorka, og efterlod dem fom et let 

Bytte for VBilljam af Montpellier". I Sagaerne og Halldors Vers ftaar 

Manörk, bvilfet vel Funde være en Gammenfmeltning af begge Navne. 

Dernes Beliggenhed gjør det fandfynligt, at han har anlebet Majorka førend 

han tom til MinorÉa. 

3) Om denne, fe ovenfor, S. 72 flag. 

2) Filnavnet „Viskard“ eller ,, Guiscard” (engl. wizard), fil han formedelft 

fin ftore Klogffab. 

5) Utlerede i 1058 havde Pave Leo den Gde, da han efter en uheldig Krig med 

Nordmannerne var falden i deres Hænder, forligt fig med dem og forlenet 

dem med alt hvad de da enten havde erobret eller vilde komme til at erobre 

i Mebdre-Jtalien og paa Sicilien, Efter Hunfred Tankredsſons Fort efter indtrufne 

Ded havde Robert Viskard traadt frem fom deres fornemfte Høvding, og til For- 
deel for ham betræftede nu Pave Nikolaus II i Aaret 1059 hiin ældre For- 

lening, idet han udnævnte ham til Hertug af Upulien og Sicilien, og Ver 

ftemte en vis Lensafaift, fom ban føulde vde, 

| 



Sigurd hos Hertug Noger. 577 

Henrik IV belejredes i Engelsborgen, var død i Salerno, (25 Mai 1085). 

Nobert$ Død havde vel gjort Ende paa Grobringerne i Græfenfand, men i 
Nedre-Jtalten og Sicilien forblev Nordmannernes Magt ufvætter, og Ro 

bert8 Søn af andet Sgteffab, Roger, med Fimavn „Burſa“, fulgte ham 

fom Hertug i Upulien, underftøttet af fin Farbroder Noger, der faa 

Aar efter fuldførte Sicliens Grobring (1090). Nobert Viskards æld- 

ſte og talentfuldefte Søn Buamund 1), der allerede i fin Favers Le- 

vetid havde udmerfet fig I Krigen med Græferne, var fiden bleven end 

mere berømt fom en af Hovedanførerne ved det forſte ſtore Korstog, 

og havde udbredt den novdmannift- apuliffe Fyrfte-Et$ Ry indtil det 

fjerne Øjften, ved at oprette Fvrfjtendømmet Antiochia. Da Kong GSig- 

utd fom til Nedre-Ftalien, bvilfet maa have været om Høften 1109, var 

Robert Visfards Søn, Buamunds Halvbroder Roger, endnu Hertug i 

Apulien; paa Sicilien var Grev Noger, Robert Visfards Brovder, død I 

Aaret 1101, efterladende en fireaarig Søn, den fenere faa berømte Stor- 

greve, fiden Konge, Roger I, i hvis Mindreaarighed Grev Robert af 

Burgund førte Regjeringen.  Nordmannerne i Jtalten Holdt endnu Min- 

Det om Deres Herfomft i ſtor Ugt og Åre. Da Hertug Robert af 

Nordmandie, Villjam Erobrerens Søn, der i Uaret 1096 havde taget 

Korfet, med flere franffe Fvyrfter og Herrer fagde Vejen over Ftalien, 

modtog Hertug Noqger af Apulien bam med Wresbeviisninger ,fom fin 

naturlige Herre” og forfynede ban og bans Mænd i Overflod med alt 

hvad de behøvede for Bintren, fom De tilbragte i hans Rige *). At de, 

med deres vel befjendte UGtteftoltbed og Forfjærlighed for gamle Min- 

Der, ogfaa nærede en lignende Fnteresfe for Mordmændene, fra bvig 

Land deres Forfædre vare udgangne, og hvis Navn de endnu bare 

funde man næften paa Forhaand flutte, og Det vifte fig vgfaa i den ven- 

lige Modtagelfe, fom nu blev Sigurd og hans Krigere til Deel. Der 

1) Buamunds egentlige Navn var Markus, men hans JFader havde fiden givet 

ham Silnavnet ,Buamund"' efter en Kæmpe af dette Navn, fom var Helten 

i et gammeit nordmanniff Sagn (Ordrif, S. 817), upaatvivlelig medbragt 

fra Norge, om vi end iffe nu funne paavife det 1 vore egne Heltejagaer, 

hvis det ikke flulde være den i Snorres Edda Gap. 65 omtalte , Kong Ver 

mune" (Buamund taldes af Unna Komnena Baimundos), hvilket dog er 

mindre troligt. Buamund betragtedes, uagtet han var den ældfte Søn, fom 

uegte, forbi Faderen havde filt fig fra hans Moder formedelft GSlmægtffal; 

Nobert egtede fiden Sigelgaita af Salerno, med hvem han havde Sønnen Roger, 

ber fenere fukcederede ham. 

?) Ordrif, Gap. IX S. 724: Rogerius autem dux, cognomento Bursa, ducem 

Normanniæ cum sociis suis, utpote naturalem dominum suum, honorifice 

suscepit, et quæ necessaria erant copiose administravit*. 

Munch. Det norffe Folls Hiftorie. T. UM. 37 
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havde desuden for nylig indteuffet Omftændigbeder, ſom end mere bidrøge til 

at opfriffe Mindet. Under Nobert Viskards fidfte Krig med Græferne 

havde ban og hans Søn Buamund haft tilftvætfelig Anledning til at fære 

de nordiffe Væringer$  FJapperbed at kjende. I Slaget ved Durazzo 
gjennembrød VBæringernes lille Skare den ene Floj af MNordmannernes 

Hær og drev den paa Flugten; de havde maaftee tilfæmpet Kejferen Sej- 

ren, bvis de ikke i Forfølgelfens Hede havde fjernet fig altfor langt fra Ho— 

pedbæren, faa at de bleve overmandede, Da Nordmannerne flandfede og 

atter vendte fig imod dem: Dog flygtede De ej, og bleve næften alle nedfab- 

fede). Da Buamund fiden, mistæntt af vg misfornøjet med Kej- 

fer Alexius, var vendt tilbage til Ofridenten for at opmuntre dens Fyr— 

fter og Riddere til et nyt Korstog, hvilket dog for det førfte ſkulde gjelde 

det græft = vomerffe Rige, fom ban ganfte vide omftyrte, lod han det og 

faa være fig magtpaaliggende at famle under fit Banner flere af De nor— 

diſke Krigere, bvis Tapperhed han faa tilſtrakkeligt bavde lært at fjende; 

og det fortælles derfor udtryfkeligt om ham, at Da ban endelig fatte over 

fra Nedreitalien til Epirus, og angreb Duraqzzo, talte i fin [fore Har 

ogfaa ,endeel af dem fra Thule, der plejede at gjøre Kvigstjenefte bos 

Romerne (d. e. De græffe Romere i Conftantinopel), men fom nu havde 

fluttet fig til ham førmedelft Tidens Viltaar" *). Det flulde beraf nær 

ften endog fynes, fom om flere Væringer havde forladt Alexius, for at 

tage Fjenefte hos ham, men Meningen ev dog vel fun den, at han ogſaa 
bavde flaffet fig Hjelpetropper fra Norden. - Dette var med Slutningen 

af Aaret 11087 den folgende Vinter og Vaar hengik under frugtesløs 

Belejring af Durazzo, vg I September 1109, erten famtidigt med eller I 

1) Anna Komnena, 4de Bog, S. 113—116. Væringernes Unfører Ealdes her 

Nabites (Napnitns); og han omtales fenere (GS. 195, 7de Bog) i det uhel- 

dige Slag ved Driftra 1083, hvoraf det fres, at han ej faldt ved Durazzo. 

Det er maaffee dette Navn, fom fvarer til de vidtløftigere Sugaers „Nord— 

brikt““, hvilket ev overført paa Harald Haardraade, fr ovenfor GS. 116, 

Anm. 3. GSandfynligviis var det ifær for at udfylde de ved Durazzo faldne 

BVæringers Plads, at Ulerius tog de ovenfor omtalte Angler i fin Vjenefte. 

Anna Komnena, 12te Bog, SG. 370. Da den latinffe Overfættelfe, fom fæd 

vanligvits følges, her ev yderſt unøjagtig, bidfættes faavel den, fom ben 

araffe Original, til Sammenligning. Der fraar: ,ex eå item gente com- 

plures, quæ ab Thule insula Romanam olim sequi militiam adsveveråt, 

nune tamen Baimundi artibus et admiratione in transversum acta, for- 

tunamque ac spem potius quam officium et æquum spectans, in nos infes 

veniehat*. Men i Originalen ftaar fun: Kat 000. mo tig Govins vise 
oTpateVovrar ' Pwpalors, tore S4 avTs TPOsYwWPTRTANTES Sld TY TOV xarpod 
Suvastetavt. Her ftaar intet om Buamunds Forførelfer, eller Krigerne 

Pligt-Qvertrædelfe, tun om „Tidens Medfør'', og faaledes tan man neppe 

forklare Stedet, fom om VBæringer virkelig havde gaget over fra Ulerius ti 

Buamund.' 

— 
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Det mindfte fun faa Uger før Siqurds Komme til Apulien, fluttede Bua— 

mund Fred med Kejferen *). - Under disfe Omftændigheder maatte An— 

fomften af en ftor norft Flaade, med 10000 vel udruftede Krigere, og anført 

af Kongen felt, viftnot gjøre megen Opfigt blandt Mordmannerne i Ne— 

dDrezJtalien, og fjær maa man formode at den ærgjerrige, raftløfe Bua- 

mund, der firar efter Fredsflutningen vendte tilbage til Apulien, og ſaa— 

fedes i det mindfte maa have erfaret, hvilke Fremmede der vare fomne, om 

han end iffe perfonlig tvaf fammen med dem, Dertil har knyttet nye Vla- 

ner og Forbaabninger.  Ogfaa bans Halvbroder Hertug Roger, med hvem 

han i tidligere Dage havde ført Krig om Gufcesfionen *), og fom vift- 

nof endnu havde alt at frygte af hans Wegjerrighed, maatte paa fin 

Side finde det magtpaaliggende, ved venlig Modtagelfe vg alſlags Fore- 

kommenhed at vinde De nys anfomne Nordmand for fig; han flod dDesuden 

middelbart i nærmere Forbindelfe med Norden, fordi han fiden 1090 

davde været gift med Den Danffe Kong Knut den helliges Enke Edla, en 

Datter af Nobert den Frifer, Greve af Flandern >). Saaledes fan man 

Da let forklare, hvad vore Sagaer berette, at Hertug Roger modtog Sig- 

utd paa Det venligfte, indbed ham til fig, og gjorde hver Dag Opvart- 

ning for bans Bord *). Naar han forft modtog Hertug Nodert af Nord— 

1) Wilkens, Geſch. der Kreuzzuͤge I. 349. 

2) Roger bemægtigede fig efter Faderens Død, fom egtefød, det hele Hertug- 

dømme, og Buamund greb derfor til Baaben imod ham; deres Farbroder, 

Nobert af Sicilien, meglede vel Fred, men Roger maatte dog afftaa til 

Buamund Jarent og Bari m. m.; et. fpendt Forhold fynes ftedfe at have 

herffet mellem dem (jvfr. Galfred Malaterra, IV. 20), og. det ev ej ufand- 

fynligt, at den ærgjerrige Buamund, da Haabet om at erhverve den græffe 

Kejfertrone glippede, har tæntt paa i det mindfte at vinde fin Faders Her— 
tugdømme. 

3) Som Syfterdatter af Judith, Joftig Godmwinesføns Huftru, var Edla faa- 

ledes muligvits endog Gyffendebarn til Skule paa Nein, og følgelig nær be- 

flægtet med hans Son Aasulf, der maaffer ledfagede Sigurd paa hans og. 

Se ovenfor S. 339. 

1) De GSagaer, hvori Sigurds Ophold hos Roger omtales, hvilke dog, forme- 

delft en Lakune i Mortinffinna, her tun ere Hryggjarftyffe, Hrokfinffinna, 

Snorres Bert og Fagrffinna, af hvilke dog igjen be tve førfte ere ligelydende 

og faaledes alene funne anfees fom een VBearbejdelfe, berette alle, at den 

Noger, fom Sigurd beføgte, var den bekjendte Roger den den af GSicilien, 
der fenere blev Konge, og gjorde faa ftore Erobringer. Der tilføjes endog 

nogle faa Notitfer om hans Søn og Sønnebørn, hvoraf man tydeligt feer, 

at det er Roger II, Sagaffriveren har haft for Jje. Ikke defto mindre maa 

dette være en JFejltagelfe, og den Roger, Sigurd beføgte, have været Hertug 

Roger af Apulien med Tilnavn „Burſa“, Robert Bistards Søn. Førft og fremft 

maa det nemlig nøje merkes, at de nys nævnte Familienotitfev m.m, byilte her ifær 

betegne Roger fom Roger af Sicilien, gaa ned til Henimod Aar 1200, faafom Kejfer 

7 
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mandie ,fom fin naturlige Herre”, er der beller intet ufandfynligt i at 

ban bar viift Sigurd, der indtog en endnu mere opbøjet Stilling, og var 

fra Movderlandet felv, den famme Wre. Sigurd gjengjeldte disfe Mres— 

beviisninger, idet ban paa Nytaarsdagen eller Sde Dag Juul, da man 

Henrik VI og andre af hans Samtidige omtales; de ere altfaa førft ned: 

førevne paa denne Tid, næften 90 Aar efter Sigurds Fog, fom en hiftorifk 

Forklaring, uden oprindelig at Have været indtagne i Sagaen, og den norføe 

Hiftoriker kunde derfor efter et faa langt Mellemrum lettelig begaa en 

Fejltagelfe eller Forverling, hvor der var faa ftor Anledning dertil fom ber. 

Thi her havde man ej alene det famme Navn, Roger, paa de tvende fam: 

tidige Fyrſter; men da man vidfte, at Roger af Sicilien fiden virkelig blev 

Konge, og førte Kongetitlen i 24 War (1130—1154) med en Glandé, ber 

ganføe fordunflede Farbroderens Minde, er det ej at forundres over, om en 

norſt Hiftorifer i Aaret 1200 Funde antage ben ficilianføfe Mogers Kongetitel 

for den famme, fom Kong Sigurd Nytaarsdag 1110 havde tildeelt fin gjeft- 

frie og hoflige Bert, ifær da Hertug Roger ogfaa, fom Overlensherre, i fin - 

officielle Titel Ealdtes Hertug af Upulien og Sicilien, og Roger af Sicilien 

 fidenefter (i 1127) ogfaa felv erhvervede Upulien, medens hans Fatter i Upulien | 

derimod døde allerede i IIII, uden at nyde godt af den Kongetitel, Sigurd gav 

ham, længere end et Uar. Det er altfaa ikke at undres over, at Sagaffri- 

veren har fat den Kongetitel, Gigurd gav Moger af UApulien 1110, i For- 

bindelfe med den, Pave Unaklet II gav hans Fatter Roger af Sicilien og 

Apulien i 1130, og har gjort begge Perfoner til een, faaledes at det f. Er. heder 

i JFagrffinna: , Kong Roger beholdt fiden længe fit Herredømme og forøgede 

meget fit Rige.“ Den anden Bearbejdelfe tilægger endog, at Sigurd gav 

Roger Kongenavn over GSicilien , med den Net, at Jens Herrer der for Ef: 

tertiden føulde Faldes Konger". Ult dette er nedførevet paa en Tid, da Gi: 

cilien var Hovedlandet, efter hvilfen Herfferen førte Kongetitel; og fra dette 

Standpunkt maa det bedømmes. — Ut det nu var Upulien, og ikke Sicilien, fom 

Sigurd gjeftede, eller i bet mindfte hvis Fyrſte han beføgte, ſtjonnes deels 

deraf, at Roger af Sicilien paa denne Tid endnu fun var 12 Aar gammel, 

ftod under Formynderffab, og neppe har haft Mynvdighed til at indbyde 

Sigurd paa egen Haand, deels deraf, at faavel Snorre (Sigurd Jorfalafa: 

reré Saga Gap. 24) fom Morkinffinna (fol. 30. a.) hvis Lakune her er op 

hørt, lade Sigurd, i fin Iratte med Eyſtein om hvo der havde indlagt fig 

ftørft JFortjenefte (fe nedenfor), omtale fine Rejfer faaledes: ,,jeg drog til 

Jerufalem, anleb Apulien og gav Moger Jarl den mægtige Kongenavn' 

(Snorre), eller „jeg drog til Jordan og anlob Apulien“ (Morfinffinna); uden 

at de endog med et Ord nævne Sicilien. Da nu Verten paa Dette Sted 

maa antageé at ftemme langt mere med det famtidige Sagn, end i hiint 

Gayitel, hvor en Jilfætning tydeligt Fan ſees at have fundet Sted og hvor fande 

fynligviid det Hele er blevet fenere bearbeidet, bliver følgelig Apulien, ikke 

Gicilien, det Landſkab, hvis Fyrfte Sigurd beføgte, og Fyrſten bliver følger 

lig Roger Burfa, Buamunds Halvbroder. Herved bortfalder da ogfaa al 

den Anledning til Mistanke mod Beretningens Paalidelighed, fom flere have 

fundet deri, at ben ficilianffe Roger NM, fljent udnævnt til Konge 1110, dog 

ifte antog Kongenavn førend i 1129, og lod Vitlen betræfte af Paven 

1130. Thi det var Roger Burfa, itte Roger af Sieilien, fom udnævntes til 

Konge af Sigurd, og denne Kongetitel uddøde med ham efter et Aars For: 
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var fommen til Bords og havde toet Hænderne, tog Hertugen ved Haan- 

den, ledede ham op til Højfædet ved fin Side, og gav ham Kongenavn. 
Da dette neppe fan have føeet uden at det forud var aftalt med Hertu— 

gen, maa man antage at Denne ved Opnaaelfen af Kongetitlen trocde at 

funne ſkaffe fig en Støtte i Opinionen ſaabel mod fin ærgjærrige Halv- 

broder Buamund, fom mod fin Brovderføn paa Sicilien, hvis Fader her 

allerede havde opnaart en Magt, der I Virfeligheden langt overgi den 

apuliffe Hertugs, og fon endnu mere var bleven forøget ved Pave Urban 

Den andens befjendte Fribrev af 1098. Hertug Noger nød ikke længe godt 

af denne Kongetitel, da han døde endnu i Begyndelfen af det følgende 

Mar (Februar LLI), fort før eller efter Buamund, hvis Død henføres deels 

til 1110, deelg til Marts 1111), og hans Opbøjelfe fom faaledes neppe 

engang til almindelig Kundjtab; men den er Dog iffe Ddegmindre faare 

merfelig, Da den tydeligt lægger for Dagen, at Hertugen af Apulien endnu 

fufdfommen var fig fin norfte Herfomft bevidft og og ikfe anfaa det for 

løb (Februar 1111), maaffee førend den endnu var bleven betjendt og aner: 

Fjendt. Men det ev muligt, at Fordringen paa Kongenavn er gaaet over 

paa hans Søn Villjam, der kun faare fjelden nævnes, og ved dennes Død 

(1127) uden Børn, paa Roger af GSicilien, fom efterfulgte ham, og hvis 

Venner maaffee netop have paaberaabt fig denne Fordring da de i 1129 

anmodede ham om at antage Kongetitel. Ut en norff Sagabearbejber om: 

kring Aar 1200, med de faa Hjelpemidler, der frode ham til Nede, unde 

forverle Roger Burfa med den ficilianffe Roger II, ev ellers itfe at forundres 

over, naar man feer at en anfeet tydſk Hiftorifer i vore Dage har Funnet 

forverle Roger, Robert Viskards Broder, med Roger Burfaz Fr. v. Raumer 

figer nemlig i fin ,Gefdidte der Hohenftaufen" I, S. 574: , retten Uar 

efter denne Forhøjelfe af hans gejftlige Mettigheder (1098), altfaa i 1111, 

døde Grev Roger I, og ham fulgte Sønnen af famme Navn, der, efter at 

Robert! VBisfards Linje var uddød med dennes Sønneføn Villjam 1127, for: 

enede de hidtil deelte Befiddelfer'. Moger I døde nemlig 1101, og naar Raumer 

lader ham dø IIII, forverler han ham med Broderfønnen, Hidtil har det 

ellers af alle de Bearbejdere af Norges eller Nordens Hiftorie, der omtale 

Sigurds Rejſe, været anfeet fom givet, at han beføgte Sicilien og Roger II 

(hvorved denne ogfaa ovenfor, S. 75, er kommen til at blive nævnt i Stedet 

for Roger Burfa, hvilfet herved berigtiges); med mindre man føulde antage 

at Suhm, efter Srytningen af fin Vte Tome, hvor han for øvrigt iftemmer 

det fædvanlige Udfagn, er bleven opmerffom paa Fejlen; i Negiftret til 

dte Jome, der findes bag ved den Gte, ftaar nemlig Noger, Hertug af Apu— 

lien, og gift med St. Knuts Enke, anført fom den der fil Kongenavn af 
Sigurd, ikke Roger II. Imidlertid Fan dette ogfaa Eun være at tilffrive en 

Forfeelfe af den Mand, der udarbejdede Regiftret, men fom faaledes tilfældig 

viis Fom til at træffe det Mette. 

1) Se Ducange, Not. til Unna Komnena, 106. Det Dedsaar, der hyppigft 

angives, fynes at være 1111. Dette Aar angiver navnlig Dre ne Bog 

S.. 824. 
— 
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nogen Nedværdigelfe, faavel at gjøre Den norffe Konge perfonlig Opvart- 

ning, fom af bans Haand at modtage Kongeværdigheden: et Tegn paa 
at han iffe mindre betragtede ham fom fin naturlige Herre”, end den 

nordmanniffe Hertug, ja maaſkee endog i faa meget højere Grad fom Sigurd ef 

ter De Principer, man her havde for Øje, ogfaa var Dennes Overmand *). 

54. Sigurds Ophold i Palæftina. Sidons Erobring. 

Gfter at have tilbragt Bintren hos Roger fejlede Sigurd om Vaa— 

ren eller Sommeren videre, og Der nævnes intet om hans Ferd og bvilke 

Steder ban paa VBejen anløt, førend han Auguft 1110 anfom udenfor 

Aſkalon i det hellige Land. Staden var endnu i Saracenerne8 Vold, og 

Sigurd blev liggende et heelt Døgn for at fee, om ingen af dem vilde 

fomme ud, for at han da funde angribe dem; men da De holdt fig ganfke 

ftille, drog Han den følgende Dag til Joppe, hvor han landede, af Læng- | 

fel, føm der ftaar, efter at forrette fin Andagt i Jevufalem *). Faa 

Dage efter vifte en vældig æayptift Flaade fig udenfor VBerytus, og 

drog, Da Den ej funde udrette noget mod Denne Stad, til Akre, fom den 

angreb og bragte i Den yderſte Knibe. Ved Cjterretningen faavel herom 

1) Sigurd Jorfalafarevs Saga Gap. 8. Gnorre Gap. 8, 9.  Fagrffinna Gap. 

244. Det er tun denne, der lader Sigurd opholde fig orr Vintren hos 
| 

. Moger, og give han Kongetitel Bde Dag Juul. Den anden VBearbejdelfe 

lader ham anfomme til Roger om Vaaren, give ham Kongetitel den 7de 

Dag i et Gilde, Roger gjorde for ham, og fejle videre om Sommeren. MenfÅf I 

da man af famtidige udenlandffe Forfattere verd at Sigurd Fom til Palæftina t 

i Auguft 1110, og man dog ikke Fan antage at Sigurds Bedrifter ved Spå , 

niens Kyſter optoge et heelt Aar, maa Fagrféinnas Ungivelfe, der vift ogfad 
har ftaaet i Mortinffinna, den ældfte Jert, være den rette. Ved indbyrde 

at fammenligne Beretningerne, faadanne fom de findes paa de tre ove 

nævnte Steder, an man tydelig fee, hvorledes de i Jidens Lob have faa 

flere og flere Filfætninger, der faaledes viftnok ere uegte.  Fagrffinna fige 

Fun at Sigurd ledede Roger Jarl til Højfædet med fig og gav ham Konge 

navn. Hroffinffinna tilføjer ,,0g den Net, at han føulde være Konge ove 

dette Rige, medens han levede". Snorre: „og den Met, at der herefte 

fÉulde være Konger over det ficiliffe Nige, ej, fom før, tun Jarler og Her 

tuger“. Hryggjarſtykke: „og den Net, at han føulde være Konge over å 

ſiciliſte Rige, og faaledes for Eftertiden Konger, ej fom før" 0. f. v. 

2) Ulbert af Uir, XL. 26. GSaml. til det norføe Folfs og Sprogs Hiftorie, 

88). Bore Sagaer lade Sigurd lande i Akre (Akrsborg), rimeligviis frø 

tende fig til et Beré af den med Sigurd famtidige, men i Toget ej deel 

gende Einar Stulesjøn, hvor det heder at Sigurd, efter at have pløjet Gran 

tenlandshavet, fæftede fit Stiv ved Akrsborg. Men her figes bog egentlk 

tull at han antvede, og „Akrsborg“ Eunde vel være fremfommet ved en fejl 

agtig Dpfatning af , Ajalon”. Uuguft Maaned angives af Albert, Gap. Ba 

é 
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fom om Sigurds Unfomft med en betydelig Flaade og Hær, ilede Kon- 

gen af Jevufalem, Baldvin I, tilbage fra Edesſa, fom han havde hjul 

pet mod en tyrkift Krigshær, undfatte Afre, og begav fig derpaa til 

Joppe, for at bilfe paa Sigurd og nærmere erfare, hvad han agtede 

at foretage fig. Modtagelſen var meget fjærlig paa begge Sider, og 

Kongerne, figes der, bleve hurtigt forbundne ved fuldfomment Venffatsbaand. 

Den tyveaarige Sigurd beffrives ved Denne Lejlighed af Fulder af Char- 

tres, Der vimeligviis felv oftere faa ham, fom ,en Yngling af vvermaade 

fmuft Udvortes” 1). Baldvin bad ham, at han af Kjærlighed til Gud 

vilde forblive en Stund i Landet og virke for Chriſtendommens Sag. 

Sigurd erklarede fig beredvillig dertil, og tilbød fig at angribe en eller anden 

Stad med fin Flaade, eller udrette hvad andet Baldvin maatte forlange, Dog 

vilde ban førft og fremft forrette fin Andagt i Jerufalem, og anmodede 

Baldvin om at følge ham Did. Heri føjede Baldvin ham, og begge Kon- 

ger Droge nu tilfammen op til den hellige Stad. Her fom den hele 

Gejſtlighed dem imøde i fejtlig Procesfion, med Hymner og Sange, efter- 

fulgte af Borgerne og den bele Mængde. Under Velkomſtraab ledfagede 

De Kongerne og deres Følge til den hellige Grav, idet Baldvin felv førte 

Siqurd ved Haanden, og vifte ham alle de hellige Steder med deres 

Merfværdigheder. Siden bevertede han ham i flere Dage med fongelig 

Pragt. Bed Jndtoget ſkal Sigurd have indffærpet fine Mænd, ikke at 
robe nogen Forundring over hvad de faa, hvor pragtfuldt eller paafalden- 

De det end var, for at man ej Derfra ffulde drage nogen uforderlagtig 

GSlutning om deres eget Fæbdrelands Velftand og Kultur. De vrede faale- 

Deg frem over de ſmukke Tepper, bvormed Baldvin havde ladet belægge Vejen 

ind i Staden uden at ændfe Dem *). Sigurd opholdt fig temmelig længe Hos 

Baldvin 5), og ofrede rige Gaver faavel til Chriſti Grav fom til de øvrige Hel- 

1) Fulder Gap. 36. Gaml. S. 98. Saavel Ulbert, fom Fulder nævne 1110 

fom Aaret for Sigurds Ankomſt og Sidons FJndtagelfe. Villjam af Jyrus, 

der førev fenere, nævner 11113 men dette ev aabenbart urigtigt, ligefaavet 

fom de Ulfterffe Unnaler 1109. Albert af Air og VBiljam af Tyrus Éalde 

Sigurd forreften , Maenus'', en Fejltagelfe af hans patronymiffe Tilnavn 

nMagnusføn''; alle de tre nævnte Forfattere Éalde ham, og med Rette, „en 

Broder af Norges Konge". 

2) Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 9, Snorre Gap. 10.  Fagrffinna nævner 

intet herom paa dette Sted, men fortæller det ved Sigurds Indtog i Con— 

ftantinopel. Bore Sagaer lade ogfaa Sigurd førft træffe VBaldvin i FJeru- 

falem, hvilket ftrider mod Ulbert af Air og Villjam af Iyrus. 

3) Gagaerne fige udtrykkeligt at han opholdt fig hos Baldvin om Høften og 

Begyndeljen af VBintren. Dette ftemmer godt med de fremmede GStribenters 

udfaan, at Sidon indtoges 19de December, efter mere end frp» Ugers Be— 

lejving. 

W 
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figdomme, ban beføgte. Baldvin ledſagede Ham frlv under ſterk Bedækning til 

Jordan-Floden, i bvis hellige Band Sigurd bavede fig, og forrettede fin 

Andagt efter Pilegrimernes Vis. Ved Iilbagefomiten til Jerufalem blev der 

fammenfaldt et Mode, for at raadflaa om bvad man feulde foretage fig. 

Det befluttedes eenſtemmigt, at man til Lands og Bands ſkulde angribe Saida 

eller Sidon ) fom oftere førgjæves havde været belejret, og at man ej ſkulde 

aflade, førend Den var indtagen. Sigurd lovede den beredvilligfte Medvirk— 

ning, og betingede fig fun tilftrærfelig Forfyning med Levnetsmidler *); dog 

anbofdt han ogfaa om en Spaan af det hellige Kors, der opbevaredes i 

Ferufalem. — Han fit den, men fun imod at aflægge den bøjtivelige Ed, 

hvori ogfaa 12 af hans vpperfte Mænd deeltoge, at den frulde opbevares 

ved St. Olafs Hvilefted, og derhos, at han af al Magt feulde fremme 

Gbriftendommen, føge, om muligt, at faa en Grøebiffops-Stol oprettet i 

fit Rige, og mdføre Jiende-Yvdelfen, idet han felv foregif med fit Grem- 

pel. Baldvin og Patriarcden og Jeruſalem befræftede derimod edeligen 

Relikviens Egthed 3). 

Kong Baldvin og Grev Bertrand af Tripolis lejrede fig nu med en 

Hær udenfor Sidon til Lands, medens Sigurd, der førte fin Flaade fra 

Joppe, indfluttede den til Søs. Ved Eftervetningen om bans Mærmelfe 

bævede Wgypterne, der frygtede et Angreb af bam, Belejringen af Ufre 

og traf fig tilbage i Tyrus's Havn, idet de fun holdt enkelte Krydſere 

ude paa Seen. Indbyggerne forfvarede fig i lang Tid med ſtor Fap- 

perbed, indtil Belejrerne fil oprejft en Valflynge, ver forvolvte dem me 

gen Stade *).  Befværede faavel beraf fom af Angrebet fra Søfiden, 

forlangte de efter fer Ugers Forlob at fapitulere, og tilbøde fig at over- 

give Staden, imod at Befalingsmanden og de øvrige, fom ønffede Vet, 

1) J Gagaerne førives Navnet Sætt (udtalt Saju), em Efterligning af den paa 

Steder felv brugelige Benævnelfe Saida, der af Ulbert af Air gjengives med 

Sagittaz af Sæmwulf, der i 1103 beføgte Jerufalem, Sagette (Recueil de 

voyages et de meémoires IV. 852). Merteligt not, tilføjer Snorre ved 

»Sætt*: , nogle mene at det har været Sidon”. 

2) Billjam af Jyrus (Sml, GS. 104). Denne lader Sigurd fremfætte Betin: 

gelfen om Cevnetsmidler allerede ved fit forfte Møde med Baldvin, hvilket 

vel ogfaa ev det vigtigfte. 

3) Ut Sigurd fil en Spaan af det bellige Koré, omtales alene i vore Gagaer 

faavel fom af Thjodrek; men Migtigheden tan dog ej betvivles, da denne 

Relikvie fiden fpillede en temmelig betydelig Rolle i Norge. Hrokkinſtinna og 

Hryggjarſtykke beſtrive Forhandlingerne besangaaende faare vidtleftigt, uden 

dog i fig felv at berette mere end de øvrige Sagabearbejdelſer i faa Linjer. 

4) Denne Balflynge, der omtales af de fremmede Gtribenter, og Vær meget 

udførligt af Albert af Air, nævnes og i et Beré af Einar Stulesføn, Sigurd 

Jorfalafareré Saga Gap. 11. 
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maatte drage bort i Fred med faa meget Gods fom de kunde bære. 

Gfter Overlæg med Kong Sigurd, Grev Bertrand og andre forftandige 

Mænd modtog Baldvin dette Tilbud. Staden blev ham vvergiven, 5000 

af Fndbyggerne Droge til Affalon, De øvrige underkaftede fig (19 Decbr. 

1140). Kongerne ffulle have vundet meget Bytte; der Mevdejendumsret 

til Staden felv, fom Sigurd ved fin fraftige Biftand havde erbvervet, 

overfod han til Baldvin ), der igjen vifte fin Fafnemlighed ved at ud- 

dele Gaver til hans Folk. Strax efter, fom det fyneg, forlod Sigurd 

Palaſtina, ledfaget af Alles Velfignelfer *). 

55. Sigurds Ophold i Conftantinopel og Hjemrejfe. 

Sigurds næfte Maal var Conftantinopel, til hvilfet han nu tog Vej— 

en. Han anløb Gypern, bvor han en Stund fføal have opholdt fig ?), 

og ſtyrede Derfra til AGgæerbavet, i hvis Indlob han laa en halv Maa- 

1) Bore Sagaer udtrykke fig, fom om Sigurd gav Baldvin den indtagne Stad, 

fandfynligviis ifølge Halldor Stotlæres Vers, fom her citeres, hvor det heder: 

„du fog ved din VBælde den hedenffe Borg, men bortgav den af din Gav- 

mildhed“. 

2) Sigurd Jorſalafarers Saga Cap. 9—11. Snorre Gay. 10, 11. Fagrffinna 

Gap. 245. FIbhjodref, Gap, 33. Ågrip Gap. 45—48. Med disfe ftemme i 
pet væfentlige Korstogs-Skribenternes Beretninger, nemlig de allerede oven— 

for omtalte Albert af Uir, Fulder af Chartres, Billjam af Jyrus, og den 

anonyme Forfatter af FJerufalems Hiftorie; alle disfe Forfatteres MBeretnin- 

ger om Sigurd ere meddeelte i Saml. til det norffe Folts og Sprogs Hi: 

ftorie I. S. 88—107. Af dem alle maa man viftnok lægge meeft Vegt paa 

Fulder af Ghartreé, der fom Kong VBaldvins Kapellan var Jjevidne 

til Begivenhederne. Dog fynes ogfaa Ulberts VBeretninger at grunde 

fig paa authentiffée Meddelelfer. Den Uovereensftemmelfe hos ham, faavel 

med vore Sagaer, fom med Fulder, at han tilægger Sigurd alene 40 Skibe, 

og fom viftnot alene grunder fig paa Skrivfejl, er ovenfor omtalt. Det for: 

tjener berhos at omtales, at Billjam af Tyrus, uagtet han lader Nordmæn- 

dene lande ved Joppe, dog, ligefom vore Sagaer, fiden lader ham drage ud 

fra Akre mod Gidon; dette maa imidlertid være en Fejl. Ogſaa Villjam af 

Malmsbury omtaler Sigurds Beføg i Palæftina, faavel paa det oven an: 

førte Sted (V. 410), fom tidligere (II. 260). Paa bhiint Sted lader han 

ham indtage baade Jyrus oa Sidon, hvilket ev urigtigt; paa dette heder det 

nåt han udførte utallige og berømmelige Bedrifter mod Garacenerne, for- 

nemmelig i Sidons Belejring“. Ordrik (S. 767) nævner ligeledes Tyrus 

i Stedet for Sidon. J Abbed Nikolas's Nejferute (Werlauffs Symbolæ 

GS. 928, Antiqu. Russes II. 408) ftaar der urigtigt at VBaldvin og 

Sigurd dviftnede Joppe. Ågrip Gap. 48 taler om at Sigurd indtog ,,nogle 
bedenffe Borge og aflagde for at vinde en af dem det Løfte, at afftaffe 

Kjødfpifen om Løverdag i fit Rige“. Det nævnes ej andetftede, og fynes 

heller ikke at være udført. 7 

3) Opholdet paa Gypern nævnes ej i Fagrffinna, Eun i de andre Bearbejdeljer. 
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ned flille ved Malea eller Kap St. Angelo '), uagtet Vinden nok i fig felv 

var god nof, men fordi han iffe vilde fejle forbi Øerne i Archipelagus og 

gjennem Hellespont uden med ESidevind, Der udfrævede at Srjlene ude 

fpendtes langs efter Stibene, og faaledes gav ham Lejligbed til at vife Inde 

byggerne paa Kviften fine ſmukke, med Pell befatte Sejl i hele Deres Pragt. 

Da Siqurd nærmede fig Kejferftaden, holdt han nær ved Den med Byer, 

Kafteller og Fletter tæt befatte Kyſt, og fra Landet faa man da den ftore 

Flaade' 1 en fang Nad, med Sejl ved Sejl, næften fom en fammenhæne 

gende Begg. Kejſer Ulerius, fortælle vore Sagaer, havde allerede hørt 

om Sigurds Ferd, og lod aabne Guldporten for ham, gjennem Hvilken 

Kejſerne plejede at holde Triumf-Indtog i Staden efter at have været 

borte i longere Tid og fejret over Fienden*). Han lod anvife Sigurd 

Bolig i Det prægtige Palads Blachernæ 3), der firaalede af Guld og 

1) I Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 11 Faldes dette Ne „Engelsnes“ (en 

Dverfættelfe af Kap St. Ungelo); i Fagrffinna nævnes ej Stedet, og det 

fynes efter denne, fom om det var ved Fndfejlingen til Hellespont (,førend 

fan fejlede op i Sundene"), Den Grund, fom ovenfor angives til at Gig- 

urd biede paa Gidevind, anføres i Fagrffinna, og fynes at være den rime 

ligfte. I de andre Bearbejdelfer anføres den heel ufandfynlige, ,,at ingen 

af hans Folk vilde fee den mindre ftadfelige Side af Sejlene". 

Porten Éaldes i vore Sagaer ,Gullvarta*, af det tydffe „Warte“, der og har 

gaaet over i Middelalderens Latin fom Warta, guarda, Vagt, VBagttaarn, 

Portvagt. Den Faldtes ,,Guldporten"' porta aurea, % ypvom mratn, af den 
Pragt, hvormed Iheodofius den fore efter GSejren over Marimus havde 

fmyffet den; den var Byens fydveftligfte Port, firar ved Heptapyrgion (og- 

faa Faldet Kyklobion) eller de 7 Taarnes Kaftell. Gjennem denne Port 

holdt Kejferne virkelig, fom GSagaerne berette, deres Indtog ved Triumfer 

og andre feftlige Lejligheder. Han vifte fig da førft paa en Tribune, paa 

den faafaldte Campus Hebdomi, udenfor Byen længft mod Nordveft, ikke 

langt fra Bladernæ-Paladjfet, og Førte derfra udenfor Muren ned til Guld- 

porten, gjennem denne og de faakaldte porticus Troadenses (åpupohkar 

towadnotu:) og Mellem-Gaden (4 påon) til Palatium eller Sophiæ-Kirken. 
Dette fortælles i Chronicon Alexandrinum om Photas, og noget lignende be— 

vettes af Styliges (S. 571) om VBafilius. 

Bladernæ nævnes ikke i Fagrffinna, tun , dyrebare Haller”; Mortinffinna 

ev her endnu defekt. J Sigurd Jorfalafarers$ Saga kaldes Paladfet „Lak— 

tiarna“, og det tilføjes at ,de ere Kejſerens ypperfte Haller", Ogſaa i de 

rusfiffe Annaler ved 866 findes findes de benævnte ,Lachernyi*; i den af 

Ducange (Constantinopolis Christiana 1. IV. S. 84) citerede liber virginalis 

faldes Slottet ,Lucerna* (maaffee rettere Lacerna); og at den fædvanlige Ud— 

tale i Gonftantinopel felv maa have været ,Lachernæ*, fres beraf at Kodinos 

i fit Skrift ,de ædiliciis* blandt flere Konjekturer om Etymologien til Nav: 

net ogfaa anfører den, at bet ſtulde have været tillagt Stedet fordi det var 

meget fumpigt (haxxwdns). Egentlig var det Navnet paa et heelt Strøg 

eller Kvarter i Byen længft mod Nordveft, omtrent ved det nuværende 

Hajvan Seraj og den tyrtiffe Begravelfesplads; dets fornemfte Bygninger 

N 
— 
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Marmor, og fra bvilfet man bavde en fortrykende Udfigt over Byen, 

Havnen og en Deel af De tilftødende Marker.  Gaderne gjennem bvilke 
Sigurd og hans Følge ſkulde gaa Dderhen, bleve belagte med Pell ), og 

Kejferen fod ham modtage med Sang og Strengeleg 2). Sigurd fagde 

her, fom i Jerufalem, til fine Mænd, at de ikke flulde ytre nogen fyn- 

dDerlig Forundring, om De end fit Jing at fee, der vare Sjeldenheder i 

Norden, og faaledes gif de da benad de koftelige Iepper, fom om det 

var Den bare Gade. De flefte af vore Sagaer fortælle endog at han 

red ind i Staden, og lod Heftene beflan med Guldſko, af hvilke ren med 

Flid var fat faa Løft at Den paa Vejen faldt af, medens Nordmændene 

gave fig Mine af iffe at ændfe det. Men Sagaernes Beretning om Si— 

gurds Ophold i Gonftantinopel indeholder, ved Siden af Sandheden i det 

væfentlige, flere øjenfynlige Overdrivelfer og udfmyffende Trak, der paa— 

vifeligt ere faante fra andre enten fande eller opdigtede Fortællinger; blandt 

disſe Trak ev ogfan det om Guldſkoene, der allerede fortælles om den toffanfte 

Marfgreve Bonifacius III ved hans Indtog hos fin tilfommende Svi- 

gerfader Godfred af Lothringen 1038 3). Sigurd og bans Mænd, der 

vare hint Palads og den berømte St. Marix Guds-Moders Kirfe (Templum 

S. Mariæ deiparæ virginis ad Blachernas), efter bvilfet ogfaa flere til hende 

indvicde Kirker i andre Lande taldtes Blachernæ. Slottet var temmelig 

gammelt; det erifterede i det mindfte før Unaftafius's Tid (Ducange, Const. 

Chr. 1. IL. S. 130); fin ftørfte Forffjønnelfe fit det vel under Manuel Kom- 

nenus, efter Sigurds Tid, men det var dog allerede tidligere berømt for fin 

Stjønhed. Eudo af Deuil omtaler det faaledes i fin Beffrivelfe over Ludvig 

den 7des Rejſe til det hellige Land: , det er vel opført paa et lavt liggende 

Sted, men med Kunft og Befoftning er det bygget op i en pasfelig Hojde; 

og ved fine trende Slags Omgivelfer ſkaffer det Beboeren en tredobbelt Ny- 

delfe, idet han afverlende betragter Søen, Markerne og Staden, Dets ydre 

GStjønhed ev næften uforlignelig, men dets indre overgaar al VBeftrivelfe. 

Overalt ftraaler det af Forgyldning; Gulvet ev Funftigt belagt med mange 

farvet Marmor, og jeg veed ikke hvad der meeft giver det Værd, Skjon— 

heden, Kunften eller det koſtbare Material”. Saaledes har det vel ogfaa 

feet ud paa Sigurds Iid, da det under Ludvigs Beføg neppe endnu havde 

undergaaet hiin Neftauration. 

Sigurd maa i Procesfionen fra Guldporten til Madjernæ have pasferet de 

oven nævnte troadefiffe Buegange, og være Fommen omtrent midt i Byen, 

da det lader til, at man førft der ftødte paa en Hovedgade, der gik henimod 

Bladjernæ, Hans Vej var altfaa for en fror Deel den Fejferlige Triumf— 

Bej. Om Gadernes Belægning med Pell og Sigurds Gjentagelfe af Ad: 

varflen mod at røbe altfor megen Forundring taler ogfaa den i fine Beret— 

ninger langt beffednere Fagrffinna, og derfor maa vel denne Ungivelfe med: 
føre Sandhed. 

?) Fagrſtinna nævner dog intet om at han blev modtagen med Mufié. 

3) Donizjo, Vita Mathildis, Gap. 9; hos Muratori, rer. Ital, Ser, V. S. 353 a. 
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fom til Sos til Conftantinopel, have fandfynligviis, fom den ovenfor fulgte 

Beretning lyder, holdt fit Indtog til Fods '). 

Den omitændeligere, udſmykkede Beretning fortfætter faaledes: ,Sigurd 

fandt alt beredt for fig i Paladfet. Da bang Mænd vare ſkikkede til Sæde paa 

VBænte om Drikkebordet, indfandt der fig tvende Sendemænd fra Krjfer Kyri— 

afar, der mellem fig bare ftore Fafter fyldte med Guld og Sølv. De fagde 

at alt Dette var en Sending fra Kejferen til Kong Kong Siqurd. Denne 

vendte ikke engang Øjnene derben, men bød fine Mænd tage og flifte det mel 

fem fig. Sendemændene gik tilbage og fagde Kejferen dette. Han fagde: , denne 

Konge maa være overværtes rig og mægtig, fiden ban iffe engang finder 

Det nødvendigt at agte paa flige Sager, eller ytre tafnemmelige Ord for 

dem”. Han bød nu fine Mænd at overbringe Sigurd en ftor Cifterne, 

fuld med Guld. De gif til Siqurd med den, og bilfede ham at Stol- 

Kongen fendte ham Denne Gave. Han fagde: pdette er meget Gods; tag 

ogfaa det og deel mellem eder, mine Mænd”. Sendemandene vendte til 

age og bevrettede Kejjeren hans Ord. Kejferen fagde: ,eet af to maa 

være Filfældet med denne Konge; enten maa ban være fremfor andre Kon- 

aer i Magt og Nigdom, eller han maa være mindre forftandig, end det 

pasfer fig for em Konge. Gaar nu for tredie Gang til ham, og bringer 

ham denne Ciſterne topmaalt fuld af det Dyrebarefte Purpurguld".  Oven- 

paa Guldet lagde Kejferen endnu to ftore Guldringe. Da Sendemæn- 

Dene fom med alt dette, ſtod Kong Sigurd op, tog Ringene og drog Dem 
paa fine Arme, taffede fiden i en fager Tale paa GSræft for ven Gav- 

mildhed, Keferen bavde viiſt bam, og fliftede fiden felv med megen Blid— 

ped Guldet mellem fine Mænd.  Kejferen vifte ham megen Hæver for denne 

hans Ferd, og fiden efter fad ban og Kjferen oftere fammen i vet Højfæde. 

Sigurd forblev der em Stund. Engang fendte Kejfer Kyrialar Mænd 

til Kong Sigurd for at fpørge han, bvad han helſt ønffede, enten 6 

Gfippund af rødt Guld, eller at Kejferen ſkulde lade anjtille den Leg, 

der boldtes par Padreimen d. e. Hippodromen *). Sigurd valgte 

1) JFagrftinna, hvis Beretning ovenfor er fulgt, taler ogfaa fun om at Sigurd 

og Nordmændene gik til Fods. 

Forkortningen „padreimr*“ af ,hippodromus* er analog med mange andre, 

, ber anvendtes, hvor fremmede Ord optoges i vort Oldfprog, f. Er. spitali 

for , Hofpital; lignende ForFortninger bruges ogfag endnu i Folkefproget. 

I Tydſten forekom de ligetedes hyppigt, navnlig er bette Filfælder med 

nHippodromus”, ber i det gamle Digt om Kong Rother (Deutidje Ge 

dichte d. I2ten Jahrhunderts, herausgeg. v. Mafmann) kaldes poderåmus 
(v. 2148). Hvad der ber fortælles om Legene paa Hippodromen, der ude 

førtes af to Partier, Kejferens og Kejferindens, og af hvis Udfald man tog 

Forvarfel for Fommende Begivenheder, grunder fig vjenfynligt paa uklare 

eller itte tydeligt opfattede Beførivelfer over de bekjendte fire Cirkus-Faktio— 

ner, i hvis Bedrift hete Gonftantinopels Befolkning tog ſaadan Deel, at den 
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Legen. Kejſerens Sendemænd fagde at Legen foftede iffe mindre end 

biint Guld.  Kejferen (od da Legen holde, og denne Gang gif alle Lege bedre 

for Kejferen end for Dronningen (Kejferinden), der ejede Den halve Leg, faale- 

Deg at begges Mænd fappedes med binanden. Nu gik det beldigt for Kejſe— 

ren og bang Mænd, og Grækerne fige, at det Aar, Kejferen vinder flere 

Lege paa Padreimen end Dronningen, vinder ban ogfoa Sejr i Krigen. 

De Mænd, der have været i Myklegaard, fortælle at Padreimen er ind- 

rettet faaledes, at en hoj Vegg er fat omkring en Slette ligefom et vidt 

og fredsførmigt Fun, vg Srappetrin vundt omkring langs med Veggen, hvor 

Folk fidde; Legen felv holdes paa Sletten; Der ere mange Oldfagn af— 

bildede, fer, Volsunger og Gjutunger, ftøbte af Kobber og Malm, med 

faa megen Sindrighed, at alt fynes at være levende og deeltage i Legen. 

Legen felt ev faa funftigt indrettet, at Det feer ud fom om Mænd rede i 

Suften; Der vifes ogfaa Stud - JD, og magiffe Kunfter; tillige anvendes 

alſtens Muſik, Orgel, Pjalter, Harper, Giger, Fedler, og alſkens Strengleg. 

Siden efter ffulde Kong Siqurd en Dag beverte Kejferen, og bød fine 

Mænd berede alt paa Det overflødigfie, og fom det anftod mægtige Mænd 

efter SÅE og Brug paa det Sted. Han bød dem ſaaledes ogſaa gaa 

hen til den Gade i Staden, hvor der folgte8 Ved, for at indfjøber det nod— 

vendige Forraad: Der vilde viltnok, meente han, udfræves en heel Deel. 

De fvarede at han ej behøvede at frygte for at der ej ſkulde være Bed 

nof, thi bver Dag blev der fjørt mange Læs ind i Staden. Men da de 

fom for at fjøbe ind, var al VBeden borte. De fagde Dette til Kongen. 

Han fvarede: gaar Da ben og feer, om I funne faa fjøbt Valnødder, thi 

fige faa godt funne vi bruge Dem til Brændfel. De gik, og fik faa mange 

de vilde have. Siden fom Kejferen med fit Folge; man fatte fig til 

Bords; der var mangfoldig Pragt, og Siqurd bevertede Kejferen fongeligt. 

Da Kejferen og Dronningen faa, at der iffe var Mangel paa noget fom 

endog gav Unledning til voldfomme politiffe Ryftelfer, ligefom man ogfaa 

virkelig bentede Forvarfler fra Kamplegenes Udfald. Ge herom Gibbon, 

dte Deel, Gap. 40. Men netop denne uklare Foreftilling om Legenes Be— 

ſkaffenhed vidner om den her anførte Beretnings Egthed, faadan fom den juft Fan 

være fortalt af en bjemfommen Myklegaards-Farer. Om AFferne, Bølsungerne 
og Gjutungerne, hvile Nordmændene troede at fee ftøbte af Malm og Kob- 

ber paa Hippodromen, er allerede ovenfor talt (S. 565). Blandt de Sta— 

tuer af Malm eller Kobber, der før Erobringen 1204, da de tildeels alle 

bleve opfmeltede af JFrankerne, ftode paa Hippodromen, nævnes udtryffeligt 

Jupiters, Diosfurernes, Herkules's, Dianas, det Falydoniffe Vildfviins, Au- 

guſts og flere Kejfere3, berømte Mends, Uthleters 0. f. v. Hvad Bekoſt— 

ningerne ved Legene angaar, vare de visfelig ftore, om end ej faa overdrevne, 

fom de angives her. Naar der tales om Ridt i Luften, Ild, magiffe Kunfter 

0. f. v., figtes der til de faafaldte UFrobaters vg Ihaumaturgers Kunſtſtyk— 

fer. Se Neiffe, Unm. til Gonftantin Porphyrogenitus. 
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belft, fendte hun Folk ben for at flaffe fig Underretning om, hvad der 

havde været anvendt til Brændfel. De fom til et lidet Huus, fom de 

faa var ganſke fuldt af Balnødder. Da fortalte de bende at Nordmæn- 

dene havde brugt Valnødder til deres Kjølfen-IM. Da fagde hun: ji 

Sandhed, denne Konge ev ftorfindet, og fparer ikke paa noget, naar det 

gjelder hans Åre; thi ingen Bed (uer bedre end VBalnødder". Det var 

hende, fom havde truffet Foranftaltninger til at Sigurds Mænd ingen 

Ved funde faa fjøbt, for at prove, hvad Raad ban vilde finde paa. Der- 

paa gjorde Sigurd fig rejfefærdig for at drage hjem. Han gav Kejfe- 

ven alle fine Stibe, af hvilke Det, ban felv havde fiyret, var prydet med 

gyldne Hoveder. Disfe Skibe bleve fiden længe opbevarede i Mykle— 

gaard og opfatte der. Sigurd tog et ſtort og fmukt arbejdet Hoved af. 

fit eget Stib, og fatte Det paa Peterskirken '). 

J Forbindelfe med Sagaernes Fortælling om Sigurds Ophold i Conjftantiz 

nopel fan ogfaa merkes, bvad Kuytlingafaga, der indebolder de danffe Kongers 

Hiftorie, ytrer i Anledning af Kong Erik Gjegods Beſeg hos Kejfer Ulerius i 

Aaret 1103. Han forelagde, heder det, ogfan ham Valget mellem Padreims- 

Legen, og Den Sum, Opførelfen foftede, men da Erik havde mange Udgif- 

ter til fit ftore Folge, og hans Losore var fvundet betydeligt ind, me- 

Dens der endnu var langt tilbage af Vejen, valgte ban Guldet, bvorimod 

Kong Sigurd, Da Kejferen fiden efter bød ham det famme Valg, foretrak 

Legen, Da ban var paa Hjemvejen og allerede havde beftredet de mefte Om— 
foftninger: imidlertid, tilføjes Der, ser man ikke ganſke enig om, hvilket Valg 

ev at anfee fom meeft pasfende for en Høvding" *). 

Af den her meddeelte Beretning vifer Hiftorien om de til Kjokken— 

Ilden anvendte Valnødder fig ſtrax fom en fenere tilføjet Udſmykning; 

det famme fortælles allerede om Hertug Nobert Djævelen af Nordman— 

die 3), et lignende Trak gjenfindes i Den befjendte Fortalling om Fortu— 

natus. Og overhoved har den hele Fremjftilling et vit Præg af Praleri og em 

Tilbojelighed til at fremftille Sigurds Beſog i Conftantinopel fom en for Gra- 
ferne vigtigere Begivenhed, end den i Virkeligheden var, hvilket gjør det 

det nødbendigt, overalt at flaa en Deel af; men dette fravegnet, maa Det ob— 

rige være fandt, lige indtil Hvad der fortælles om Skibene og om de rige 

Gaver, Kejferen forærede Sigurd. Thi ogfaa den engelfte Forfatter Villjam 

1) Morkinffinna fol. 26 a. Sigurd Jorfalafareré Saga Gap. I1—15, hos 

Snorre Gap. 12—145 Fagrftinna Gap. 247. 

2) Knytlingafaga Gap. 81. Her angives Mængden af det Guld, Kejferen bod 

Erik, til Y, Laft eller 5 Stippund, efter den ældre norffe Beregning. 

3) Beretningen findes baade hos Bromton og hos Knyghton, begge I Twysdens 

Samling, S. 911, 2319. 
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af Malmsbury, der førev endnu neppe ti Aar efter Sigurds Tog, fortæl- 

fer blandt andet, at ban (od fit med gyldne Drager ſmykkede Skib fætte 

paa Toppen af St. Sopbiæ-Kirken 1); her angives fun Kirfens Navn for- 

ffjelligt, men dette gjør tet til Sagen, Da St. Sopbiw- og St. Pe— 

tvi-Kirfer faa ved Siden af binanden og vare indbyrdes forbundne*). 

Det var Krjfer Alexius's Stil, at give Fyrfterne fra Oteidenten, Der be- 

føgte bam, vige Gaver og vife dem megen Udmerfelfe, da ban i modfat 

Fald. havde alt at frygte af Dem, faa ubyre Krigermasfer, fom Ofeidenten 

netop under ban mere end under nogen anden bysantinfl Kejfer fendte 

igjennem Kejſerdommets Befiddelfer 3. Og navnlig maatte det være 

ham magipaaliggende at vinde de nordiſke Fyrfter, for igjen faavel ved de— 

res Hjelp at filre fig VBæringernes Hengivenhed, fom for at de, efter 

Hjemfomften til Fædrelandet, ej ſkulde (ægge Hindringer i Bejen for at 

VBæringeforpfet fremdeles bholdtes fuldtalligt ved nye Hvervinger af nordi- 

ffe Krigere. Den Omftændighed, at Buamund for faa fort Tid fiden 

bavde ført nordiſke Krigere mod Griæferne, bar vet ogfaa bidraget til at 

fordoble Alerius'$ Iver for at bringe Nordens Fyrſter paa fin Side. 

1) Villjam af Malmsbury l.c. V. 410, Norffe Samlinger I. S. 409, Her me: 
nes naturligviis ikke det hele Skib, kun Stavnene. 

?) Uf Peterskirker i Gonftantinopel opregnev Ducange i fin Constantinopolis 

Christiana I. IV. S. 115, 116, hele fyv, hvoriblandt en til St. Peter og St. Paal, 

ved Hormisdas Gaardsplads, en til St. Peter og St. Martus, i Bladjernas 

paa denne unde man viftnot gjette fom den, der laa Sigurds Bolig nære 

meft, hvis ikke deels den Omftændighed, at den var indviet til en anden 

Helgen, var i Vejen, deels Villjams Udfagn, at det var Sophiæ-Kirfen, paa 

hvilken Stavnen opfattes, gjorde det nødvendigt heller at tænte paa den St. 

Peterskirke, om hvilken Ducange figer, ,,at den enten var forbunden med 

Sophia Kirken, eller i det mindfte meget nær ved den”, Thi da Fan man faa 

let forftaa, hvorledes begge Angivelfer omtrent med lige Met Funne fore 

fomme. De øvrige Peterskirker, nemlig St. Peterskirfen inden Paladfets 

Muur, den ældre St. Peterskivke, Pifanernes St. Peterskirke, og St. Per 

terstirfen i Galata, funne her ej komme i Betragtning. 

3) Ogſaa Saro, S. 612, fortæller om de fore Udmerkelfer og vige Gaver, der 

bleve Evil Gjegod til Deel; navn'ig taler han om ,,en uhyre Masje Guld“ 

(ingentis ponderis aurum) fom Erik, for ej at fornærme Kejferen, modtog, 

Ved Buamunds Ophold hos Alerius 1103 ſtede næften aldeles det famme, 

fom fiden, da Sigurd beføgte bam 1110, Han lod et Kammer næften fylde 

med Guld, Sølv og andre Koftbarheder, og ligefom tilfældigt vife Buamund, 

der befaa fig i Paladfet.  Buamund kunde ikke tilbageholde fin Forbaufelfe 

over at fee faa megen NRigdom, og fit Onſke om at befidde den. Strax er- 

Eærede den Hofmand, der vifte ham om, paa Kejferens VBegne, at det alt 

fammen føulde tilhøre ham, hvortil Buamund taktede. Giden, da Gaverne 

bleve ham bragte, fendte han dem tilbage, figende at det var en Stam at 

modtage dem, men Kejferen fendte dem atter til ham, og da modtog han 

dem. (X Bog, S. 303, 304). 
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Mod Sigurd bavde han en foærftilt Opfordring til at vife fig gavmild 

eg gjeftfri, Da ban ej alene fik alle hans ftore og ſmukke Stibe, overladte 

— en Gave fom viftnok alerede funde opveje alt bvad Padreims-Legene 

foftede — men tillige fit Iilladelfe til at behofde mange af hans Mænd 

Hos fig. Var end dette maaftee allerede fra førft af en Aftale mellem 

Sigurd og hans Mænd, forandrer det dog iffe det Forbdindtlighedsforhold, 

hvori Kejferen derved fom til Sigurd 1). Hvis man fan tro VBilljam af 

Malmsbury, flat Alexius endog, i Betragtning af bans Klogffab og Kjet- 
Hed, der lovede ftore Fing, bave føgt at faa bam felv til at blive, og det 

endog paa en faa paatrængende Maade, at Sigurd næften maatte ftjæle fig 

ud af Staden *). - Dette er nu visfelig én Overdrivekfe, men man feer 

Dog faa meget deraf, at allerede Samtiden havde merkelige Sagn at be- 

rette, endog udenfor Norge, om den Opfigt, Kong Sigurd bavde gjort I 

Gonftantinopel. Og at Han virkelig har gjort Opfigt der, bliver bøjft 

trøligt, naar man feer ben til den fremragende Rolle, fom ban endog 

efter fremmede Forfatteres Vidnesbyrd fpillede i VPalæftina, hvor der 

paa bit Tid iffe mindre end i Conſtantinopel vrimlede af anfeede 

Furfter og berømmefige Høvdinger. Det gjør ber intet til GSagen, 

at Kejſer Alerius'8 VBiograf, hans Datter Anna Komnena, iffe med 

et Od omtaler Sigurd, lige faa lidt fom den danſke Konge Evil. Hun 

figer nemlig felv ved en tidligere Lejtighed, at bun iffe engang, om bun 

vilde, funde øpregne Navnene paa de barbarifte Fyrfter og Hovdinger, Ver 

beføgte Conftantinopel, da det græffe Sproq ikke formaarde ut gjengive 

dem 3). Saaledes bar hun beller iffe funnet eller villet omtale Sigurd. 

1) Bi ville nemlig nedenfor fee, hvorledes flere af hans Mand bleve tilbage. og 

toge Fjenefte. Dette Éunde umuligt føre uden med Sigurds Samtykke, og 

ba vi fiden finde at en følgende Kejfer firiftligt anholdt om Tilladelſe til at 
fhverve i Norden (Sverres Saga Gap. 127), maa man antage, at Aleriué i 

det mindfte mundtligt har anholdt om en lignende Jilladelfe hos Sigurd. 

2) Villjam af Malmébury I c. Da Kejferen, beder det her, i Betragtning af 

hans Klogffab og Japperhed, der lovede meget, ønffede at holde ham til— 

bage, narrede han paa en net Maade denne, der allerede i Haabet havde 

flugt det norffe Guld (det maatte da være bet, han felv nys forud havde 

F foræret Sigurd). Han udvirfede fig nemlig Tilladelſe til at drage til nær: 

mefte Stad, og nedfatte hos Kejſeren fine Skatkiſter, fyldte med Bly og for: 

feglede, fom Pant paa fin hurtige Jilbagefomft. Saaledes blev hiin narret, 

den anden derimod føyndte fig hjem. Man gjenkfjender her Unekdoten om 

Hannibal og Gortynierne. 

Unna Komnena, X. B. S. 299—300. Den latinffe Overfættelfe i Pariſer— 

Udgaven er Her, fom fædvanlig, udtværet, og faaledes unejagtig. Dog er 

bet ben, hvis Ord for bet mefte gjengives i myere Skrifter, der behandle 

benne Materie. Hendes Ord ere fimpelt hen: ,Tag då rov vyeuovor 
Mjſoerc xat mpoduuoundvn måp dkermetlv, ov Bouhopat, vapxe yap mor Å AGYog. 

9 pév vor BapBaprxds WWW anayydikkerv oSuvarouon Su 70 avapdpov 
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Hvad nu ellers de Overdrivelfer angaar, bvori Sagafortællerne her, 

figefom tidligere ved Beretningen om Harald Haardraades Bedrifter, have 

gjort fig føyldige, da ere de ikke flere eller ftørre, end andre hiſtoriſke For- 

fattere fra de Tider ved lignende Lejligheder have tilladt fig 1); de gjøre 

intet til Sagen med Henfyn til den egentlige biftoriffe Kjerne, og der er 

endog fjendelige Spor til, at de ej have været tilftede i Den oprindelige 

Fremftilling 2), fom maa have grundet fig paa Sigurds egen og hans 

Ledſageres Fortællinger. J Hovedfagen medfører den ſaaledes Sandhed, 

og man fan anfee det fom vift, at Kong Sigurd i Conftantinopel har 

nydt en forefommende Modtagelfe og Behandling, opført fig med megen 

Pragt, og gjort for Opfigt ved fin Fongelige Anſtand og krigerſke Ud- 
feende. 

Under fit Ophold i Conjftantinopel anføaffede Sigurd fig enkelte 

fjeldne og foftbare Stykker til Prydelfe for Kirferne eller Brug ved Guds- 
tjeneften. Saaledes lod han gjøre en foftbar Altertavle af Erts og Sølv, 

overalt forgyldt, og befat med Email og Wdelſtene 3); han tjøbte ligele- 

deg en prægtig, med Guldbogftaver ſkreven Bog, der figes at være en af 

De ftørfte Koftbarheder, fom nogenfinde er fommen til Norge *). Det maa 

79 då ml »ot mpos to mAYdos Exelvov amoBkenouan. xal Ta TL toToVTOL 
mAndaus xAmoers amupdueisdar merpwueda, ove xal ol ToTE mapo'vres 
axndlag Éminpodyro öpuyrest: d.e. om jeg end havde Lyft til at opregne 

Høvdingernes Navne, vil jeg dog ikke, da Syproget ſtivner for mig derved; deels 

fan jeg nemlig ikke gjengive de barbariffe Lyd formebdelft det tungvindte derved, 

deels af Henfyn til deres Untal. Hvorfor føulde jeg ogfaa forføge at op- 

regne Navnene paa hele denne Maængde, af hvilfe det blotte Syn fyldte 

Tilſkuerne med Kjedfomhed”. 

1) Gaaledes navnlig Saro, i Fortællingen om Erik Gjegod. Han vil endog 

vide, at Kejferen overlod ham fit Palads, hvilfet ingen af de øvrige Kejfere 

fiden vilde bruge, for ikke ligefom at fynes jevngode med biin ſtore Mand. 

Dette Palads, der alene fan have været det i Bladerne, benyttedes dog 

allerede fort efter af Sigurd. 

2) Nemlig Fagrffinnass her begynder vel en Lakune, firar efter at der er talt 

om Legen og om de mange Nordmænd, der toge Jjenefte, men da Udfagnet 

herom i Morkinffinna forefommer ſtrax før Beretningen om Kongens Afrejfe 

fra Staden, maa man formode at ogfaa JFagrffinnas Beretning om hans 

Ophold i Myklegaard her er faa godt fom endt. Fagrſtinna taler hverken 

om de gyldne Hefteffo eller om VBalnødderne, ikke engang om de mange 

Jaffer med Guld og Sølv, fom Kejferen gav Sigurd, men alene om Legen 

og de 6 Skippund Guld. 

3) Den kaldes i Sagaerne Tabola, og beffrives nøjere hos Gnorre, Gigurd 

FJorfalafarers Saga Gap. 40, end i de vidtløftigere Kongefagaer, Gigurd 

Jorſalafarers Saga Gap, 43, Harald Gilles Saga Cap. 14. 

4) Sigurd Jorfalafareré Saga Cap. 42, Snorre Cap. 29. 

Mund. Det norfte Folks Hiforie. J. mi. 38 
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rimeligbiis have været en Afftrift af Bibelen, eller en Deel deraf, f. Cr. 

Pfalmerne eller Guangelierne. Sine Skibe havde han, fom ovenfor nævnt, 

foræret Kejferen, da det var hans Henfigt at rejfe bjem over Land, og 

Alexius ffaffede ham de fornødne Hefte, og medgav ham Ledfagere gjen- 

nem bele fit Rige. Det ev allerede omtalt, at en beel Deel af hané Mænd 

bleve tilbage og toge Fjenefte blandt Væringerne *). Sigurd tog Tilba— 

gevejen gjennem DBulgarien, Ungarn, Øjfterrige, Baiern og Schwaben *). 

Her traf han den nys fra Italien tilbagefomne Kejfer Henrik den Ste, 

fom tog overmaade vel imod ham, gav ham Ledfagere, og gjorde Foran- 

ftaltninger til at han funde faa indfjøbt alt bvad han behevede gjennem 

hele Niget. I Sarland beføgte han, fom man maa formode, Hertug Lothar 3), 

og anfom ved Midfommerstid til Sønder - Jylland, hvor den danſke Jarl 

1) Villjam af Malmsbury vil vide, at mange af Sigurds Folk døde i Gonftanz 

tinopel, og at Gigurd, for at forebygge denne Dødelighed, fandt paa det 

Raad, at de deels maatte drikke mindre Biin, deels at den Biin, de drak, maatte 

være blandet med Band. Hans Starpfindighed lærte ham nemlig, heder det, 

ved at fee Svinelever, lagt i Viin, hurtigt opløft af den ſtarpe Vadſte, at 

det famme maatte være Jilfældet hos Menneffer, hvilket ogfaa vifte fig, da 

han lod en af de Døde obducere. Beretningen lader ikke videre fandfynlig. 

2) Gaaledes alle vore Sagaer, Ordrik (GS. 767) lader ham tage Hjemvejen 

over Rusland, og her egte Malmfrid, Kongens Datter. Ut han egtede 

hende, ev ſikkert nok, men dette føede viftnok langtfra faa tidligt. Vel om: 

tales hun hos Snorre (Gap. 21) ved en Begivenhed, der, fom det nedenfor 

vil feed, foregit endnu inden Kong Olafs Død 1115; men det vil ligeledes 

ſees, at Snorre fortæller denne Begivenhed meget forvirret, ligefom han og 

Hift og her Eafter Begivenhederne om hinanden; navnligen fynes det at være 

hans Mening, desuagtet at henføre denne til Jiden efter Olafs Død. Man Fan 

ſaaledes ej lægge Vegt paa, at Malmfrid her nævnes. Ikke at jo Malmfrid, 

der var en Datter af den i Aaret 1075 fødde Mftiflav Vladimirovitfj, godt 

kunde være voren og giftefærdig i Aaret I1113 men da hendes og Sigurds 

Datter Ghviftina, der fiden blev gift med Erling StaMfe mellem Uarene 1150 

og 1156, neppe Éan være fød tidligere end 1126, er det heller ikke rimeligt, 

at Sigurd og Malmfrid bleve gifte førend 1116 i det tidligfte. At han da 

fan have gjort en Rejfe til Rusland, hvilfen Ordrik har forverlet med hans 

Filbagerejfe, er meget muligt, fljvnt neppe fandfynligt. 

. 3) GSagaerne omtale ikke hans Beføg i Sarland, men fade ham derimod treffe 

„Kejſer Lothar! i Schwaben. Lothar af Supplingburg, Hertug i Garland 
fiden 1106, blev itte Kejfer førend i 11253 for faa vidt altfaa Gigurd traf 

den tydffe Kejfer, maa dette have været Lotharé Forgænger Henrik 

den dte. Ut nu Sigurd virkelig beføgte denne, bliver højft rimeligt, da vi 

vide, at Henrik juft paa denne famme Tid, nylig hjemkommen fra Ftalien, 

hvor han havde fluttet Konkordat med Pave Pafdalis I, og i April var 

bleven fronet til Kejfer, opholdt fig i Gydtydffland; mon har endog (fe 

Suhm, V. S. 190) et Diplom af ham, udftedt i Pasfau den de Mai, til 

hvilken Tid Sigurd, fom tom fra Ungarn af, netop maa have pasferet disfe 

Egne, fiden han ved Midfommerstid var i Jylland. Da det imidlertid og- 
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Elib, fom dengang havde VBefalingen i Sønder-Ivlland, gjorde et prægtigt 

Gilde for ham. Paa den Tid oppoldt den Ddanfte Konge Nikolas lig 

i Staden Heidaby eller Slesvig. Han var gift med Kong Sigurds 

GStifmoder, Margrete Fredfolla ). Nikolas tog meget godt imod Sigurd, 
fulgte ham felv nord i Jylland, og gav ham til Hjemrejfen et fuldt ud- 

ruftet Stib. Paa dette fom Sigurd endelig, efter halvfjerde Aars Fra- 

værelfe, bjem i fit Rige i Juli 1111 *). Han blev modtagen af alle fine 

faa er højft fandfynligt, at han ved Mejfen gjennem Garland bhilfte paa 

Hertug Lothar, have vi baade i denne Omftændighed, og i hiin anden, at 

Lothar felv fiden blev Kejfer, tilftrætfelige Momenter til at gjøre en fenere 

Forverling af Lothar og Henrit V i Sagaerne rimelig. 

1) Den her nævnte Eliv eller Eilif omtales ogfaa af Garo, 1350 Bog, S. 

618—621, og i den Sjallandføe Krønife (Langebef Scr. I. 613) fom Jarl i 

Slesvig. Han blev, fom GSaro beretter, kort efter (1113) affat formedelft 

Forræderi i Krigen mod Venderne, Hvo han var, angives ingenfteds; men 

Langebek har viftnok Met, naar han, i Betragtning af hans høje Værdighed, 

antager ham for en AGtling af Kongehufet (Suhm, V. 220), Han tror for 

øvrigt, at han har været en Søn af Olaf Hunger. Snarere maatte man 

dog, efter Navnet at dømme, formode at han har været en Gønneføn af 

hiin Eilif, Broder til Ulf Jarl, der i fin Tid var Anfører for Shingmannaz 

lidet i England, og fiden for Bæringerne i Gonftantinopel, fe ovenfor, S. 

57. Af den Omftændighed, at Sagaen her lader Sigurd treffe Eliv i Sles- 

vig, medens Kong Nifolas modtager ham i Heidaby, har man villet udlede, 

at der endnu paa den Tid ffjelnedes mellem Glesvig og Heidaby. Dette 

forholder fig dog vift ikke faaledes. ,, Slesvig" fynes nemlig aldrig i Gaz 

gaerne at betegne Staden, men alene Fjorden med omliggende Diftrikt. 

Gaaledes f. Er. er det i Knytlingafaga Gap. 87 Fjorden, der kaldes Sles— 

vig, medens Byen Faldes Heidaby; i Gap. 98 figes Kong Nikolas at 

blive dræbt i Heidaby, medens Saro S. 656, 657 nævner Slesvig; og over: 

hoved Ealdes Byen i Knytlingafaga ftedfe Heidaby, uden at der lægges faa: 

dan Vegt paa dette Navn, fom om derved ene det egentlige Heidaby, eller 

den fydøftlige Deel, nu Landsbyen Haddeby, ffulde være meent. Man maa 

derfor antage, at GSagaffriveren ogfaa paa det her omhandlede Sted ved 

„Heidaby“ har meent felve Staden, ved ,, Slesvig", Fun Diftriftet; og at Eliv 

har modtaget Sigurd i en ellev anden Borg eller paa et eller andet Sted, 

der har ligget Grændfen nærmere, end Slesvig. Shi ſtulde man efter den 

egentlige Beliggenhed have føjemet mellem Glesvig og Heidaby, maatte 

Sigurd være kommen førft til fidft nævnte Sted, der ligger fydligft, medens 

man bog tydeligt feer, at han førft bar truffet Gliv Jarl. Her maa vift- 

not bemertes, at Morkinffinna nævner Nikolas og Heidaby før Eliv og Slesvig, 

men da den besuagtet lader Nifolas følge Gigurd nord i Jylland, maa 

denne Orden være urigtig. — Kong Nikolas maa være bleven gift med Mar- 

grete ikke længe efter fin Jronbeftigelfe 1104, thi allerede da omtaler Saro 

Giftermaalet, og deres Søn Magnus blev gift allerede i 1127. 

2) Det ev ſtrax ovenfor viift, at Sigurd, fom Gagaerne udtryfteligt fige, Fom 

til Slesvig ved Midfommerstid (omkring 24de Juni) efter at han fandfyn- 

figviis var Eommen til Tydſtland fidft i Mai. Da nu Opholdet i Slesvig, 

Eg 
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Benner med ſtor Glæve, og hans Broder, Kong Cvftein, fom imidlertid 
ene havde foreftaaet Negjeringen, lagde bam ingen Hindringer i Vejen. 

En egennyttig og ærgjerrig Fvyrfte funde maaſkee lettelig have følt 
fig friftet Dertil, hvor han faaledes havde Magten, fom Eyſtein; men her— 

til var Eyſtein for redelig og for ædelt tænkende *), vg Sigurd tiltvaadte 

i Fred og No fin Deel af Riget eller Rigsftvrelfen. Alle vare enige om, 

at berømmeligere Ferd end hans iffe var udgaaen fra Norge. Efter den 

fit ban fiden Finavnet „Jorſalafarer“, hvormed han i Sagaerne fæd- 
vanligviis benævnes 2). 

56. Kong Gyfteins Virffomhed. Jemtelands Erhvervelfe. Forbindelſer mellem 

Fyrfteætterne i Norden. 

I de tre eller fire Aar, Siqud var udenlands og forherligede Mor- 

ges Navn i fjerne Egne, havde Kong Eyſtein, fom Eneregent, heller ikke 

paa fin Side været ledig, men, trædende i fin Farfaders Fodfpor, virket 

i Fredelighed bjemme, faa vel for at bringe Landet felv i Opkomſt ved 

nyttige Foretagender og Jndretninger, fom for at forøge dets politifte 

Begt og Anſeelſe ved territoriale Udvidelfer, ej paa bans Fader Mag- 

nus's Viis, erhvervede, ved Sverdet, men ved fredelige Underbandlinger. 

Den Filvært, fom Norges Territorium faaledes fil ved Eyſteins Beftræ- 

beffer, var Jemteland, hvilket ingen af Norges Konger fiden Olaf den 

belliges uheldige Forføg havde prøvet at bringe tilbage til det Ufhængig= 

bedsforhold, hvori Haafon Adeljteensfoftre ved floge Underhandlinger havde 

bragt det, og hvilket faa vel Jemternes norffe Herfomit fom Landffabets 

Beliggenhbed og byppige Forbindelfer med Throndhjem gjorde- til det nar 

turligſte. Eyſtein, fortælle vore Sagaer, fendte Bud til forftandige Mænd 

4 Femteland og indbød dem til fig, modtog dem, der fom, med megen Blid- 

Hed, overøfte dem med Gater, og vandt dem faaledes for fig. Han bragte 

da paa Fale for dem, hvor langt befvemmere Det var for Dem at føge 

til Norge end oſter til Sverige, og hvor mange Nødvendighedd-Urtikler 
Norge funde ſkaffe Dem; han vrede at de derfor havde handlet daarligt i 

faavel hos Eliv, fom hos Kong Nikolas, vel har medtaget en Uges Did, og 

mindre Tid neppe hengif med Rejfen fra Slesvig til Aalborg, hvorfra (fe 

ovenfor S. 372) rimeligviis UAfrejfen til Norge fandt Sted, maa Gigurd 

være Fommen bjem førft i Juli 1111, Han havde da været borte næften i 

five War, eller fra Hoften 1107. 

1) Gyftein hentydede fiden felv dertil i fin Trette med Sigurd om hvo der meeft 

havde udmerket fig, fe nedenfor. 

2) Gigurd Jorfalafareré Gaga, Cap. 15. Snorre, Cap. 14. Morkinffinna, 

fol. 26. a. Han kaldes ogfaa ftundom fimpelt hen „Jorſala-Sigurd“. „Je— 

rufalem” blev nemlig af vore Forfædre ftedfe forvanffet til ,Jorsalirt. 
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at falde fra Norge, efter at de engang havde underfaftet fig Haafon Adel— 

fteensfoftre. De indfaa, at hvad Kongen ber fagde, figtede til deres egen 

Fordel, og indlode fig oftere i Sale med ham derom, ligeledes ban med 

Dem.  Gfterhaanden begyndte flere paa denne Maade at beføge ham; til 

Dem, fom ej perfonligt fom, fendte han Gaver, og erhvervede derved om— 

fider Hoøvdingernes og Bøndernes fuldvfomne Venſkab. Saaledes bragte 

han det dertil, at FJemterne felv tilbøde fig at hylde ham. De Hevdin= 

ger, han havde vundet, paavirfede nemlig Almuen, og fil den til at aflænge 

foreløbig Ed paa at ville underfafte fig Eyſtein; derpaa vendte De tilbage 

til Norge og tilfvore bam Lydighed; fiden efter oprettedes en formelig 

Overeenskomſt, ifølge bvilfen alle Lendermænd indfandt fig hos ham, af: 

fagde ham Troſkabsed, overgave ham deres Landſkab med alle Skatter og 

Skylder, og erklærede fig for hans Thegner. Han tilfagde dem igjen fin 

Beftyttelfe, for det Filfælde, at Sviafongen ftulde paaføre dem Krig *)". 

Fra den Vid af udgjorde FJemteland en Deel af Norge lige indtil 1645, 

Da Ddet atter forenedes med Sverige. 
Der er dog mangt og meget ved disfe Forhandlinger angaaende Jem— 

teland, fom fynes uforklarligt, og fandfynligviis aldrig tilfulde vil blive 

oplyft. For det førfte er det underligt, at den fredelffende Kong Eyſtein 

faa fnart efter Fredsflutningen i 1101 feulde ville indlade fig i et Fore- 
tagende, der efter af Rimelighed vilde frembringe ny Krig, bvilten han 

og, fom man feer, ventede fig, ikke at tale om det i og for fig utilbørlige 

i at forfoffe en anden Konge8 Underfaatter til Frafald. For det andet 

er det vanfkeligt at forftaa, hvorledes GSviafongen, ifær hvis Dette endnu 

- var den mægtige og anfeede Inge, der endog havde holdt Magnus Barfod 

Gtangen, funde fade faadant gaa upaatalt hen. Man maa ber antage, 

at Gyftein deels har anfeet Jemteland for et Landffab, der fiden Haakon 

Adelſteensfoſtres Fid med Mette tilfom Norge, deels maaſkee har troet, 

heri at funne faa Grjtatning for Dalsland, der ved hans Faders Død, 

fom tidligere anført, efter al Sandjynlighed har fulgt Enfedronningen Mar- 

grete fom Medaift, og faaledes ved hendes Giftermaal med den danſtke 

Konge atter er blevet flilt fra Norge. Og hvad Kong Inge Steenkils- 
føn angaar, da var han paa Denne Tid maaſkee død; det er i det mindfte 

vift, at af bans Broder Hallſteens Sønner, Philip og Inge, der fulgte 
ham i Regjeringen, døde den førfte allerede 11182). Inge Steenfilsføns 

Død er vel faaledes indtruffen omkring 1111,09 i alle Fald maa han ved 

1) Gigurd Jorfalafareré Saga Gap. 17. Gnorre Gap 16. Morkinffinna fol. 

26. b. 

2) Dette figes udtrykteligt af den famtidige Are Frode i hans Jöslendingabok, 

Gap. 11, 
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Den Tid, om han end var i Lite, hate været en bedaget Olding, der ikke funde 

tage fig fynderligt af Regjerings-Anliggenderne 1). - Det er desuden ikke ufand- 

fonligt, at der ftrar efter hans Død har opftaaet Uroligheder i Sverige om Fron- 

følgen, eller i det mindfte om Arveretten til hans Privat-Gjendomme. Vi vide 

nemlig, at Inge Steenfilsføn havde en Søn, ved Navn Ragnvald *), der 

opnaaede Manddomsalderen, faafom han efterlod en Datter, Jngerid, der 

fiden, fom vi ville fee, fpillede en Rolle ogfaa i Norges Hiftorie; der figes 

ingenfteds, om Ragnvald overlevede Faderen eller ej; og i førfte Vilfælde 

bar han neppe godvillig givet Slip paa Sveriges Trone. Siden finde vi 

hang Syfter, Dronning Margrete, i Befiddeife af Faderens Gjendomme, 

bvilfe hun deelte mellem fig, Den oven nævnte Ingerid og fin Syfterdatter 

FIngeborg, Der begge, ligefom hun felv, vare gifte med YEilinger af det 

danſke Kongehuus: Dette, Heder Det, var Kilden til langvarig Ivift mellem 

Sviar og Daner 3). Da det nu ej fan være Delingen felv, der vakte 

Sviarnes Harme, men den Omftændighed, at bine Befiddelfer, bvoriblandt 

viftnof ogfaa Dalsland har været regnet, fom under danſk Herredømme, 

maa Varfagen til Misfornojelfe have været tilftede, vg Fviften ſaaledes 

være udbrudt fra det førfte Ojeblik, biin rige Arv fom i Kong Nifolns's 

Værge, bvilfet, for faa vidt Nagnvald døde før fin Fader, allerede maa 

være indtruffet ftrar efter denne8 Død. Endog Den Omftænvdigbed, at 

Margrete iffe overlod nogen Deel af Arven til fit Svffendebarn Inge Hall 

fteensføn, vifer tydeligt, at der maa have været et mindre godt Forhold mellem 

begge Linjer, hvormed det viftnok ogfaa ſtaar i Forbindelfe, at Inge Hall- 

fteensfon blev ombragt ved Gift *), og at Der efter hans Dev, fom vi i 

der følgende ville fee, udbrød voldfomme Fronftridigbeder i Sverige, ved 

bvilfe Margretes og Nifolas'8 Søn, Maquus den ſterke, fpillede en bety- 

delig Rolle: Man maa faaledes formode, at Sporgsmanlet om Urven 

efter Kong Inge ftrar efter bans Døv, eller manffer allerede i bans ſidſte 

Regjermagaar, bar vakt en faadan Gjæring i Sverige, at Kong Eyſtein, 

der, fom Magnus Barfods Søn, felv iffe uden Skin af Ret funde freme 

fætte Fordring paa de Vefiddelfer, bans Fader med bende bavde erboldt, 

1) Det heder i GSlutningskapitlet af Hervararfaga, at Pbilip Fun i Fort Fid 

var Konge, Det ev her et Spørgsmaal, hvad Forfatteren har forftaaet ved 

stort Tid““. Hvis ſyv Uar er for langt et Jidsrum til at kaldes faaledes, 

maa Jnge have levet længer end til ILLL; med ba han allerede fremtraadte 

fom Mand omkring 1070, og faaledes rimeligviis var fød 1040, var han I 

1110 en Olding paa 70 Aar, 

?) Harald Gilles Saga Gap. 2. Snorre Gap. 1. GSaro, S. 617. 

3) Saro, S. 618. 

4) Kongerætffen i Veftgøtalagen. Muligt dog, at Jnge paa den Tid, Delingen 

foregif, allerede var død. Se Suhm, V. 364. 
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bar forudfeet, at der ikke for det førfte vilde blive foretaget noget fiendt- 

ligt Stridt fra foemft Side, om han benyttede Lejligheden til at vinde 

Jemteland tilbage, og derved ſkaffe Morge Erſtatning for Tabet af Dals- 

fand. Heller iffe tales der om nogen Krig mellem Norge og Sverige i 

Anfedning af FJemtelands Frafald. Ut der har opftanet et fpendt For⸗ 

hold, ſynes rimeligt, og ſtaar maaſkee i Forbindelſe med den Krig, Kong 

Sigurd fiden efter paaførte Sverige, da han forſogte at chriſtne Smaaland; 

men det er ogfan muligt, at Tviſten allerede foreløbigt er bleven bilagt ved 

Dronning Margrete Fredkollas Virffomhed. Vi fpore nemlig med eet i 

et ganffe fort Fidsrum, mellem 1115 og 1120, en øjenfynlig Stræben 

efter nøjere Forbindelſe mellem de nordiſke Fyrftebufe ved indbyrdes Gif- 

termaat mellem deres Medlemmer og Frænder, af hvilte Giftermaal de 

tvende udtryffeligt figes at være ftiftede af Margrete, og de øvrige, der 

iffe mindre vedfom hendes nærmefte Slagtninger, derfor ogſaa maaftee 

føyldes hende. Hine to Giftermaal, fom hun med Visbhed vides at 

Have bragt iftand, var mellem de nys nævnte Fyrſtedotre, Ingerid og Jn- 

geborg, og tvende Danffe Konge-Stlinger. Ingerid var hendes Broderz 

Datter, Den anden en Datter af hendes Syfter Chriftina, der var gift med 

den vusfiffe Storfyrfte Mſtiſſav, bvilten tillige bed Harald efter Fin 

Morfadet, den engelffe Konge Harald Godwinesſon.  FJngeborg blev gift 
med den bekjendte Hertug Knut Lavard, Kong Erik Ejegods Søn, hen- 

ved 1117, fom det fynes 1). Ingerid blev, der figes iffe naar, men man 

maa formode omtrent paa famme Tid, gift med Kong Nikolas's Brover- 

føn, og Knut3 Svffendebarn, Henri halte. Det tredie omtrent famtivdige 

Giftermaal var det allerede omtalte, mellem Kong Gigurd og Mitiflavs 

anden Datter, Malmfrid, der ligeledes var Margretes Syjterdatter, og 

faafedes lige faa vel fom Syſteren Ingeborg maa antageg at være bleven 

bortgiftet af hende *). Og endelig tales der om et Giftermaal mellem 

1) Jiden for Knuts Giftermaal angives iffe nøjagtigt. Saxo omtaler det S. 
617, og figer kun at Margrete ved at bringe det iftand, faa vel fom Inge: 

rids med Henrik halte, føgte at flafe fin Søn Magnus VPndeft hos fine 

Frender; altfaa maa disfe Giftermaal have fundet Sted en rum Tid efter 

Magnus's Fodſel, og i hans Opvært, Knuts og Ingeborgs ældfte Datter 

Ghriftine blev i 1131, endnu ikke fuldvoren, fom det udtrykkeligt figes, for- 

lovet med Sigurds Søn Magnus, og gift med ham i 1133; hun var altfaa 

rimeligviis fød 1118, og hendes Forældres Giftermaal maa feneft henføres 

til 1117. — Ingerid er maaffee bleven gift noget fenere, fiden vi vide, at 

at hun endnu efter 1145 fødte Børn til Verden (hvoriblandt Biffop Niko— 

las) og faaledes neppe er født før 11053 men dette hindrer dog iffe at hun 

allerede fan være bleven fæftet til Henrif 1117. Henrif, med Silnavn Ska— 

delaar eller halte, var en Søn af Sven Ulfsfens Søn Sven. 

?) Om ZJiden for Malmfrids Giftevmaal med Sigurd er forhen talt. Saga— 
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Kong Pbilip Halliteensføn og Jngegerd, den danffe Kong Olafs Enfe, og 

Datter af Kong Harald Haardraade i hans fornyede Egteſkab med den 

rusfiffe Kongedatter Ellijiv, Mftiflavs Fafter ). Da Ingegerd, fom alle 

rede ovenfor antvdet, uagtet hun var norſk Kongedatter, fyne8 at have tile 

bragt fin mefte Vid i Danmark eller Rusland, hvorhen bun rimeligviis 

efter. Kong Olafs Dod har begivet fig, og faaledes, ligefom Dronning 

Margrete felv, unde fige8 lige meget at tilhøre alle de tre nordifke Kon- 

geftammer, er Det ogfaa heel rimeligt, at man fortrinsviis har valgt hende 

til at -fedfage de to rusfiffe Kongedøtre til Danmarf og Norge, og at 

Margrete ved Denne Lejlighed ogſaa har bragt Giftermaalet mellem bende 
og fit Svffendebarn Kong Pbilip iftand, for paa den Maade vderligere at 

befegle Freden mellem alle tre Riger. Merkeligt nok, var endog Philips 

Broder, Medregent og Gfterfølger, Inge Hallfteensføn, gift med en Kvinde 

af fornem norft Herfomft, der dog ogfaa maa have haft betydelige Ejen— 

domme i Sverige, fiden hendes Haand eftertvagtedes af ikke færre end tre 

Fyrſter, fom alle middelbart eller umiddelbart gjorde Fordring paa Sbe— 

riges Trone. Dette var Ulfhild, en Datter af den forben omtalte Haakon 

Finnsføn, hvis Fader Finn var en Søn af Haaref i Thjotta, og i fin 

Tid havde fulgt Olaf den hellige til Sverige, hvor Det lader til at han 

bar bofat fig og erhvervet Befiddeljer. Ulfhild blev efter Inges Død gift 

med Kong Nikolas i Danmark, der da ogfaa felv var bleven Enkemand, 

men forfod ham fiden for at egte den fvenffe Konge Sverfe Kolsføn, om 

bvilfen der vil blive handlet fænger nedenfor. Da Ufbild neppe fan være 

fød ftort fenere end 1100, falder ogſaa hendes Giftermaal med Inge Hall- 

fteensføn omfring 1118 *). Alle disfe famtidige Giftermaal maa upaa- 

erne omtale det før Gyfteins Død 1121. Mitiflav, i Sagaerne kaldet Har: 

ald, var en Søn af Bladimir Monomad, Jarvflavs og IJngegerdé Sønnes 

føn; Vladimir døde ikke førend i 1125, og Mitiflav, allerede i hans Levetid 

Fyrfte i Novgorod, overlevede ham Fun 7 Uar.  Mitiflav Faldes i den ved 

ved Abbed Villjam forfattede Genealogi (Langebef Scr. II. S. 160 161) 

Izizlavus, bvilfet rimeligvis er GStrivfejl eller Læfefejl f. Mizislaus. J de 

Genealogier, der paa flere Steder i vore Sagaer meddeles, overfpringes 

ftedfe Bfevolod, Bladimir Monomachs Fader og Jaroflavs Søn, idet Vladi— 

mir eller Valdemar gjøres til en Søn af Jaroflav. Se Sigurd Jorfala- 

farer8 Saga Gap. 23, Snorre Gap. 20; Haakon Herdebredsé Saga, Gap. 

22, Snorre, Magnus Erlingsſons Gaga, Gap. 2; Fagrffinna, Gap. 144; 

Knytlingafaga Gvp. 88, 99. I Olaf den helliges Saga Gap. 88, Snorre 

Gap. 95, hvor Jaroflavs Sønner opregneé, nævnes dog ogfaa WVifevald 

(Bfevolod) fom hans Sen. Ge for øvrigt ovenfor, S. 112; og om den en 

gelffe Gyda, S. 380, 395. 

Se ovenfor S. 380, 403. Ingegerd Giftermaal med Pbilip Hallfteensføn 

omtales i Slutnings-Gapitlet af Hervarar Saga. 

— 
— 

2) Om Finn Haareksſon er der allerede ovenfor talt, J. 2. S. 762, og nærvær 
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tvivlelig have faget i Sammenhæng med hinanden, og fornemmelig ſtyldes 

politiffe Henfyn. Og intet bliver derfor rimeligere end at antage dem alle 

ftiftede ved mere eller mindre umiddelbar Indvirkning af Dronning Mar- 
grete Fredfolla, der fanledes fremdeles iffe bar fit Savn for intet 2), idet 

hun utvætteligt føgte at megle Fred og ved et fælles Familiebaand at 
fammentnytte alle Medlemmer af Nordens Kongefamilier. Dog havde 

hun berved ej alene Freden i og for fig, og dens gode Følger for Folter 
nes aandelige og timelige Velfærd for Øje, men ogfaa, og maaftee aller 

meeft, fin egen Søn Magnus'$ Interesſer *). Det er nemlig aaben- 

bart, at hun føgte at bane ham Vejen til at erbverve Kongedømmet baade 

i Sverige og Danmarf, og hvo veed endog, om hun iffe bar baft Tanke 

om at forene alle tre nordiffe Riger$ Kroner paa hans Hoved. Under 

alle Omftændigheder bliver hun en af fin Tids fremragende Perſon— 

figheder i Norden, Hvis politiffe Bevægelfers fornemfte Traade fynes at 
have gaaet gjennem bendes Hænder. 

Det er et Spørgsmaal, hvor vidt Herjedalen, der ved denne Lejlighed 

iffe nætnes, ogfaa førft nu blev forenet med Norge, eller om det allerede 
fra ældre Jider var forenet Dermed. For det førfte funde den Omftæn- 

dighed fynes at tale, at Jemteland og Herjedalen ofte nævnes tilfammen, 
og paa Grund af Beliggenheden maaſkee kunne have været betragtede fom et 

Heelt, bvoraf Jemteland var den fornemfte Deel, og Derfor laante fit Navn 

til det Hele. Men desuagtet bliver det vift, at Herjedalen ftedfe har været 

rende B. S. 178. Finn var nær beflægtet med det fteenkilffe Kongehuus, 

efterfom ga felv var en Søn af hans Faders Syſtendebarn Uaftrid 

MNjaalsdatter. Da Finn, allerede voren i 1028, omtrent paa denne Tid eller 

i det mindfte iffe fenere end 1050 Fan være bleven Fader til Haakon, er det 

heller itte rimeligt at denne Fan være bleven Fader til Ulfhild fenere end 

1100. Navnet Ulfhild vidner for Reſten om en Opfaldelfe efter og GSlægt- 

ſtab med St. Olafs Familie. J GSagaerne heder det fredfe at uUlfhild førft 

var gift med Nikolas, fiden med Inge, og derpaa endelig med Sverke; men 

dette ev aldeles umuligt, thi da Saxo udtrykfeligt fortæller (S. 651) at Ni- 

kolas egtede UIfhild efter at Margrete var død, og at hun rømte fra ham 

til Kong Sverke, maa hendes Giftermaal med Inge have været det førfte. 

GSaro alder hende ,Ulvilda Norica*, d.e. ,den norſke“, hvilket vifer at 
hendes Familie fremdeles regnedes fom norff, og faaledeg vel ved Siden af 

fine fornføe Godfer (maaſkee Ulvaftra, hvor hun fiden forberedte Stiftelfen 
af et Klofter) ogfaa har ejet norffe. 

1) Det er vel endog muligt, at hun fornemmelig fik ſit Silnavn paa Grund af 

de her omtalte Beftrædelfer. 

?) Saxo tillægger, fom ovenfor nævnt, hvor han omtaler hvorledes Margrete 

bortgiftede fine to Niecer, udtryfkeligt, at det ffede for derved at vinde ham 

bans Paarørendes Hengivenhed. Giden fee vi hende fiendtligt fremt mod 

Knut Lavard, paa hvem Magnus var misundelig; og endelig fremtræder 

Magnus fom Prætendent til den fvenfée Krone 
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regnet til Norge, og ikke blev fvenft Landftab førend i 1645, da det af: 

ftodes til Sverige. Thi medeng Jemteland, fom bVekjendt, uagtet Det i 

verdslig Henfeende hørte til Norge, dog lige til Reformationen udgjorde 

en Deel af Uppfala Stift, hørte Herjedalen Derimod den hele Fid til 

Throndhjems Stift '). Dette vifer temmelig tydeligt, at Herjedalen, paa 

den Tid, da Gyriftendommen indførtes der — bvilket, fom ovenfor 

viiſt *), maa have været omkring 1060 —, ftod under de norffe Kon- 

gers Herredømme, ligeſom vi vide, at Jemteland paa famme Tid 

tilborte Sverige. Heller ikke nævnes Herjedalen, hvor der handles 

om Jemternes tidligere Underfaftelfe under Haafon Avelfteensfoftre, hvori- 

mod det udtryffeligt beder i det gamle Sagn om Herjedalens Bebyggelfe 
paa Halfdan fvartes Tid, at Herjulf Hornbrjot og Sviafongens Frænde 

fone Helga flygtede fra Sverige ,tilbage til Norges Konges Rige“, og 

her bebyggede Herjedalen 3). 

Forreften er Der Hentydninger til, at Den oftere omtalte Skule To— 

ftigsføn, Kong Olaf Kyrres Fofterføn, Stallare og Maadgiver, har ifær 
været den, fom nærmere ordnede det Hele med Henfyn til Jemtelands 

Gjenforening med Norge. J fenere Forhandlinger om Grandſen mellem 

begge Niger paa Disfe Kanter omtales nemlig „Skule Jarls“ Død fom 

en Gpode, hvorfra der regnes, og det fynes endog, fom om han døde un- 

dDer et Oppold i Jemtefand, for nærmere at beftemme Grændfen mod 

Sverige *). Viſtnok tale Sagacrne ingenfteds om at Skule Toſtigsſon 

1) Dette vifer fig fornemmelig af Aaslak Bolts FJordebog, S. 171 (Udg. S. 

115), hvor Herjedalen regnes blandt de Landffaber, fom Throndhjems Erke— 

biffop havde at vifitere. Det er ogfad vift, at Upfala Erkebiſtop aldrig til- 

tog fig at indfætte Prefter eller indvie Kirker i Herjedalen. 

Ge ovenfor I, 2. S. 720, Unm. Det er der viift, at da Grændfetraftaten 

af 1268 nævner Ljot Dagsføn fom den, der byggede den førfte Kirke i Her- 

jebalen, og denne Ljot Dagsføn nedftammede i Sde Led fra Herjulf Horn- 

brjot, medens igjen Aasulf, der levede ved 1270, nedftammede i 7de Led fra 

ham, maa han have levet, og Ghriftendommen følgelig være bleven indført 

der, omkring 1070. 

— 

3 
— Se ovenfor, I. 1. S. 404, jvfr. Grændfetraktaten felv, Norges gamle Love 

Il. S. 487, og Annaler for nordiff Oldkyndighed og Hiftorie 1844—45, S. 

160, flag. N 

4 
— 

mellem Jemteland, Helſingeland og Herjedalen ſluttes: „derfra gaar Grænd- 

fen til Vigmanbek og faa vefter i Hafra øften til ved Kirken, nærmeft ved 

$Hafrevoldene og fiden øfter, hvor (eller ,,5a"?) Skule Jarl døde; nu ev 

Landemerket ſaaledes fyd mod Herjedalen". Derhos fraar der i et Brev af 1480, 

meddeelt i Dipl. Norv. II, No. 92903 i Unnaler 1846, S. 165: „er dette de 

gamle Merfer mellem Herjedalen og Søndftefjerdingen (af Jemteland) og 

faaledes har det været fiden Skule Jarl dede”, At nu denne Skule Jarl, der 

I Grændfetraktaten af 1268 ftaar der, hvor Ungivelfen af Grandfeffjellet 
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blev ophøjet til Jarl, men De nævne ham heller iffe mere, efter at De have 

berettet om de Befiddelfer, Olaf fljenfede ham; for Den Sags Skyld fan 

ban faaledes gjerne være bleven ophojet til Jarl og fendt til det affides 

figgende Femteland, for at modtage Jndbyggernes Troſkabsed, ordne de 

indre Forbold, og beftemme Grændferne mod Sverige. Om ban, felv en 

Jarleſon, nedftammende fra Englands og Danmarks Konge-WGtter, og nøje 

befvogret med Den norffe, i fin fremryffede Alder ved en faa vigtig Sen- 

delſe fik Jarletitel, vilde iffe i mindfte Maade være befynderligt. Det er 

iffe engang ufandfynligt, at Han felv har faldt fig „Skule Jarl”, og om 

man end fun har faldt ham „Skule Jarlsføn”, funde dog Denne Benab— 

nelfe, ved at gaa fra Mund til Mund gjennem et Par Aarhundreder for- 

andres til Det fornemmere Skule Jarl”, i Særdeleshed efter at en af 

hans egne YGtmand, opfaldt efter ham, havde erbvervet denne Fitel, vg 

Benævnelfen Skule Jarl” faaledes flang befjendt i alle Mordmænda Øren. 

Der ev ogfan Spor af at Skule Toſtigsſons Wt bar fraaet i noje 

Forbindelfe med de mægtigfte Etter i Jemteland. Stule$ GSønne- 

føns, Guthorms, Datter af forfte Gyteftab, ved Navn Ingerid, blev om— 

trent ved 1150 gift med en Jemtelænding ved Navn Guthorm Auſt— 
mandéføn, der vj vilde have funnet faa en af Norges højtyrdigfte Piger 

til Egte, hvis han iffe felv var af meget hoj Byrd, og hørte til en af de 

Familier, Der havde meeſt at fige i bans Hjem '). Da vi nu af en ælde 

gammel Rune-Indſkrift paa Froso-Stenen i Jemteland erfare, at en Auſt— 

mand Gudfaftsføn lod Hriftne Jemteland, bhvilfet, fom tidligere bemer- 

fet, maa bave fundet Sted omkring 1060), bliver det heel fandfynligt, 

omtales fom en forlængft afdød Mand af gamle Folk allerede 1298, itte tan 

være den befjendte Hertug Gule, der døde 1240, har allerede Werlauff, 

le. S. 189 bemerket. Det Fan faaledes neppe være nogen anden end 

Skule Joftigsfon. 

1) Se JFagrffinna Gap, 214, Snorre, Harald Haardraades Gaga Gap. 103. 

Da Guthorm af Rein, Stuleé Sønneføn, allerede nævnes fom felvftændig 

Høvding omkring 1136, og famtidig med den ba levende Hallfell Hut, lige 

fom og Ingerids Heelfyfter Rangrid i andet Egteffab var gift med Fredrif 

Køna, der levede omfring 1160, falder faaledes Ingerids Giftermaal ved 

i 1150. Guthorm Auftmandsføn var følgelig fød omkring 1110—20; hans 

Fader Uuftmand ved 1080—1090, og dennes Fader ved 1050—1060, ved 

hvilken Tid Auftmands Farfader maa have været en Mand i fine bedfte 

Aar. 

Se den oven citerede Unm. J. 2. S. 720. Runeindſtriften lyder fuldftændigt 

ſaaledes: „Auſtmand Gudfaſtsſon lod rejſe denne Steen og gjøre denne Broz 

og ban lod dviftne FJemteland.  Uasbjørn gjorde Broen og Stenen famt 

disfe Runer“. Heraf faar man end mere en Foreftilling om at Uuftmand 

maa have været en faare mægtig Mand. Ut FJemteland riftnedes om- 

tring 1060 ftemmer ogfaa godt med Maa. Adams Ungivelfe IV. 24, 

2 
— 
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at den ,Auftmand”, med hvis Søn Skules Datter var gift, var opkaldt 

efter og en Sønneføn af biin Auftmand Gudfaftsføn, der ej funde have 

ladet Jemtefand driftne, bvis han ej havde været Landftabets fornemfte 

Høvding og meeft formaaende Mand. Det er derfor rimeligt, at Skule 

allerede ved fin førfte Fremtræden der i Egnen bar fluttet fig til ham eller 

hans Søn, og at Der fiden mellem deres Gfterfommere har beftaaet en 

venffabelig Forbindelfe, der endelig befegledes ved Giftermaal. 

Af de Grændfeftjel for Femteland, der i De nys nævnte After an- 

gives fom beftaaende lige fra Skule Jarls Tid, ſees det, at Helfingeland, 

eller Den Deel deraf, fom under Haafon Den gode fulgte med FJemteland 

og fom under norff Herredømme, iffe ved Gjenføreningen under Eyſtein 

havde famme Skjebne, men forblev under Den fvenffe Krone. Rigsgrond— 

fen gif nemlig i disfe Egne omtrent fom den nuværende Grændfe mellem 

FJemteland og Herjedalen paa den ene, og Aangermanland, Medelpad og 

det egentlige Helfingeland paa den anden Side. Dette Grændfeffjel, fom 

fenere ikke Hovedfagen forandredes, men fun fra Tid til anden nærmere 

beftemtes, vedblev nu at være Rigsgrændfe i mere end 500 Aar, indtil 

FJemteland og Herjedalen ved Brømfebro-Freden 1645 bleve aftraadte til 

Sverige. 

57. Eyſteins ovrige Indretninger og Bygnings-Urbejder. 

Af Eyſteins Foretagender i Landet felv og hans FIndretninger til 

Folkets Bedſte nævnes flere, fljønt vift langtfra alle, i vore Sagaer. 

Forſt og fremft tog ban fig meget af Lovgivningen. Selv en udmerket fore 

ftandig Mand, gjorde han fig nøje befjendt med alle Love i Landet, vg 

erhvervede en faadan Indſigt i dem, at vanfkelige Netsfager ofte forelagdes 

bam til Afqjørelfe. Han hævdede Lovene med ftor Iver, men forbedrede 

ogfaa, fom Der fige8, paa mange Steder Indbyggerne8 Met. Meningen 

ivfr. Schol. 94 til IL 70, at Eriebiffop Adalbert fendte en Biffop , Stenphi"' 

(d. e. Steinfinn), hvilken han kaldte Simeon, til Helfingeland paa Sviarnes 

og Nordbmændenes Grændfer, og at han i hine Egne vandt mange Sjæle 

for Ghriftenvommen. Gteinfinn var viftnok den famme, fom i Veftgøtala- 

gené Bifperækker under Navnet „Stenfinder“ opføres fom Veftergautlands 

anden Biffop, foran Adalward gamle, der levede omkring 1060, fe ovenfor 

GS. 192, 193, jvfr. 395, hvor det vifes, at denne Bifperækfes Ungivelfer ej 

ere aldeles nøjagtige. Man maa altfaa formode, at Steinfinn ved fit Op— 

hold i Helfingeland c. 1050 ogfaa har beføgt FJemteland og fundet virkfom 

Hjelp hos ben fornemfte Høvding, Auftmand Gudfaftsføn paa Frøse, der 

ogfaa i andre Henfeender ſees at have gjort fig fortjent af fin Hjembygd. 

Det ligger nær at antage, at Steinfinn ved denne Lejlighed ogfaa har ber 

føgt Herjedalen, og bjulpet til at udbrede Chriſtendommen der. 
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heraf er rimeligvits Den, at ban har firædt, faa vidt muligt, at rande Bod 

paa de Ulemper, fom nødvendigviis maatte opftaa af alt for ftore Afvigel- 

fer mellem de forffjellige Lovgivningers Beftemmelfer om een og famme 

Materie, og at ban navnligen hiſt og her bar nedfat enfelte alt for bhøje 

Pengebøder. Disfe Lovsforandringer funne dog nu iffe fænger paapeges, 

Da de Haandftrifter af Norges ældre Love, fom endnu ere tilbage, alle 

ere nedffrevne længe efter Eyſteins Tid, og faaledes rimeligviis have optaget 

De af ham bevirfede Forbedringer i Verten med Udelavdelfe af de ældre 

Beftemmelfer. Han førgede ivrigt for Fiſkeriets og Kvitfartens Fremme 
ved at indrette Nor-Boder nord i Vaagen for dem, der dreve Skreid— 
fiffe ved Lofoten 1); ligeledes byggede ban en Kivfe der med tilhørende 

Preftegaard, forordnede at herefter en Preſt ffulde bo paa Stedet, og ſtjenkede 

det fornødne Gods til hans Opbold og Kirkens VBedligeholdelfe. Ved 

Agdenes, hvor der Hidtil ingen Havn bavde været, og Skibe byppigt 

forlifte, fod han bygge en Steendæmning *), hvorved man fil en tryg Havn 

og godt Skibsleje, ligefom han ogfaa her lod opføre en Kirke. Han lod 

derhos fætte Biter eller Varder op paa De høje Fjelde, neppe for at an- 

vendes til Krigsfignaler, men for at tjene de Søfarende til Vejledning fom 

GSømerfer. Et faadant Sømerke, der tillige funde anvendes til Skibenes 

Fortojning, var formodentlig den ſaakaldte Støpel eller taarnlignende Byg— 
ning, forfynet med FJernringe, fom Eyſtein lod opføre i Sundholms- 

eller Senholms-Sundet, maaſkee Sundet mellem GSenholmen og Hetlinghol- 

men ſtrax beftenfor Mygſter ved FIndfejlingen til Bergen Led 3). Da der 

faa vel formedeljt den nøjere og inderligere Forbindelfe mellem alle Rigets 

Dele fom formedelft de mange Pilegrimsrejfer til St. Olafs Helligdom i 

Nidaros var langt byppigere Færdfel over Døvrefjeld nu end forben, 
førgede ban for de over Fjeldet rejfendes Jarv ved at indrette et eller 

flere Sælehus, hvor man funde finde Ly og Natteleje, i Stedet for at 

man forhen maatte ligge ude og ofte lide ondt; til deres Vedligeholdelfe 
ffjenfede ban det fornødne Gods. GSandfynligviis vare disfe Sælehufe de 

famme, fom de nuværende Fjeldftuer, Fogftuen, Hjerdfinn, Kongsvold og 

Drivjtuen, eller i det mindfte nogle af dem; og Det ev ej ufandfynligt, at 

de Tomter af en gammel Steenbygning, fom i ſenere Vid ere fundne paa 

1) Han fagde herom felv i fin Trætte med GSigurd: nord i Baagen fatte jeg 

Fiffemænds-Opholdfteder, for at fattige Folk der kunde finde Livs - Opbhold; 

dette fan ej forftaaes om andet end Jndretningen af de faafaldte Norboder. 

2) I Sagaerne ftaar „Virke“ hvilfet dog her neppe betegner ,,Befæftning", 

ſtjont det i og for fig iffe var faa urimeligt, om man havde befæftet Jndlø- 

bet til Shrondhjemsfjorden. 

3) „Sundholms Sund” ſtaar i Hryggjarſtykke, „Sinholmsſund“ hos Gnorre; 

Morfinffinna nævner intet herom. 
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Hjerdfinn, netop ere Levninger af det ved Eyſteins Foranftalming opførte 

Salehuus 1). Lignende Sælehufe eller aabne Herberger for Rejfende, ind- 

rettede paa VBeje, bvor man bavde flere Dagsrejfer fra Bygd til Bygd, 

omtales allerede fænge før *), og fynes at bave været brugelige fra umin- 

Delige Tider; Der findes endog i den aldre Gulatbingslov en Bejtemmelfe 

om, - hvorledes de Rejſende habe at forholde fig, naar Sælehufet ej fan 

rumme Dem alle paa een Gang, og om deres Anfvar, Nvis Ddet brænder 

op ved Deres Uforfigtighed 3). Om Eyſteins Sælebufe paa Dovrefjeld 

vare af Dette fimple Slags, eller om han tillige gjorde Foranftaltninger 

til at der ved hvert Sælebuus flulde findes Gjeftgivere, figes ikke, men man 
ffulde Dog næften formode det fidfte, fordi Hjerdfinn endog fra gammel 

Tid fynes at have været en bedoet Gaard *), og Vejen over Dovre, eller 

mellem Nidaros, Oplandene og Vifen, paa Eyſteins Iid viftnof var at 

betragte fom Norges fornemfte Hoveduej. 

Staden Bergen forffjønnedes meget af Eyſtein. Han fortfatte Der 

enfelte af De Bygnings-Arbejder, fom Olaf Kyrre enten havde paabegyndt, 

eller befluttet at paabegynde, bvis Tid og Evner ſtrak til. Saaledes fuld- 

førte eller opførte Eyſtein Kongsgaarden i Bergen, idet ban byggede 
den ſtore Hall, der figes at bave været det prægtigfte Fræbuus, fom no- 

qenfinde ev gjort i Norge. Tat ved den, og forbunden med Den ved en 

Svalegang *), opførte ban dDen ſaakaldte Apoſtel-Kirke, der var beftemt 

1) Sdøning fandt nemlig nærved Hjerdkinn i Uavet 1773 Jomter af en Steen: 

bygning, fom han antog for et Klofter, fe Langes Klofterhiftorie S. 615. 

2) Saaledes f. Er. Sælehufet paa Stoven mellem Ljodhuus og det indre af 

Beftergautland, fe Olaf JIryggvesføns Gaga Gap. 175; GSalehufet paa 

FJemtelandöffoven, fe ovenfor L 2. 723. 

Ældre Gulathings Lov Cap. 100: „Til Sælehufenes Benyttelfe have alle 

lige Met. Nu er det vel, om alle funne være inde med deres Sager. Men 

fan dette ej føee for Jrængfels Skyld, føulle de bære GSagerne ud. Da ær 

det vel, om de have felv Rum, og de ffulle alle være inde, Hvis enhver af 

dem tan faa Rum til at fidde. Har nogle været der tre Nætter uden Nod— 

vendighed, ſtulle de gaa ud, eller de ſtulle ved Lodkaftning lade en Mand gåa 

ud. Da er det vel, om den, hvem Lodden treffer, gaar ud; ellers fældes 

han til at bøde Ranbaug, og man føal betale fuld Mandsgjeld for den, ber 

havde Met til at være inde, om de dø ude. Hvis Folk holde til i Sæle: 

huus og bet brænder op, da indeftaa alle de, fom vare der inde, for 

Huſet“. 

1) Her var i det mindſte ikke langt til det af Thorkell Thurrafroſt opryddede 

Foldal, fe ovenfor L 2. S. 142, 143. 

%) I Sagaen ftaar „rid“ d. e. Jrappes af Sverres Saga Cap. 77 kaldes det 

en Svale, og det ſees faaledes tydeligt, at det maa have været en fortløben- 

de GSvalegang, hvortil der dog maaffee og har gaaet færffilte Trapper 

udenfor Hufet. 

— 

3 
— 
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til at være, og ftedfe forble Kongernes private Kapell, ligefom tidligere 
Klemensfirfen og Olafskirken, og paa Eyſteins Tid Mariekirken i Nidaros, faa 

vel fom Mariefirfen i Oslo ). Om Kongsgaarden allerede før Eyſteins Tid 

bar været paabegyndt, fan man iffe af Sagaerne med Beſtemthed fee, Da Der 

tun tales om Hallen i Kongsgaarden, ej om Kongsgaarden i dens Heelhed; men 

da vi erfare at Kongsgaard og fongelig Kirfe I de øvrige Byer ftedfe op- 

førtes famtidigt, og faa at fige betragtedes fom et enefte fammenbængende 

Bygningsvert, bliver Det næften aldeles vilt, at Kongsgaarden i Bergen, 

iffe mindre end Apoftelkirfen, er opført af Eyſtein fra Grunden af 2). 

Paa den fore Gbriftfivke, fom allerede Olaf Kyrre havde paabegyndt, 

ſynes der i Eyſteins Tid iffe at have været arbejdet fynderligt, derünod 

fod han paa Det Dengang neppe fynderligt bebyggede Nordnes, lige over 

for Byen, opføre Den faafaldte St. Michaels-Kirke, og traf de nødven- 

dige Foranftaltninger til, i Forbindelfe med Kirfen at indrette et Bene- 

diktiner-Klofter, det fenere faa befjendte og vige Munkeliv, fum det i 

1) Her har atter føjødesløs Behandling af af Snorres Jert gjort Forvirring 

og voldt Svetydigheder,  Mortinffinna, den ældfte Jert har (fol. 26. a.) 

»hann lét gera höllina miklu i Björgyn, er mest ok frægst herbergi 

hefir verit i Noregi af tré gört [hann lét reisa Milkjalskirkju i Norbnesi, 

ok gaf par fé til munkaklaustrs, ok er pat eitt it veg[legsta steinmusteri; 
hann lét] gera postola kirkju i konungsgardi i Björgyn. (De indflamrede 

Steder eve bortrevne i Koder). I Sigurd Jorfalafarers Gaga Gap. 16 

ftaar: ,hann let reisa Mikjalskirkju og munkaklaustr i Nordnesi i Björgyn, 

ok lagdi par fé mikit til, Pat var hit veglegsta steinmusteri; hann let par 

gera postolakirkju i konungsgarbi; Par lét hann ok gera höll ina miklu, 

er veglegast trehus hefir gert verit i Noregi*. 3 Udgaven af Gnorres 
Text, Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 15, ere begge disfe Ungivelfer paa 

en højft utvitff Maade forbundne ved Optageljen af Læfemaaver fra for- 

ffjellige Haandférifter.  Førft flaar der: ,hann let gera i Björgyn höll ina 

miklu, er mest ok frægst herbergi hefir verit i Noregi; han höf munklifi 

i Nordnesi i Björgyn ok lagdi par til fé mikit; par lét hann gera Mi- 

kjalskirkju, it veglegsta steinmusteri*; — ber er øjenfynligt Morkinſtinnas 

Ord i det væfentligfte gjengivne —; umiddelbart derefter følger: ,hann let 

ok gera par i konungsgardi postolakirkju, Par lét hann ok gera höllina 

miklu, er veglegast tréhus hefir gert verit i Noregi*, Dette ſtemmer igjen 

med de fidft anførte Udtryk den trykte Gigurd FJorfalafarers Gaga, og 

faafedes omtales. Kongehallen i Bergen to Ggnge, fom,om det var to for: 

ffjellige Bygninger. Det fees dog af Varianterne, at af det førfte, fra 

Mortinffinna hentede, Stykke fattes det om Kongehallen, nemlig ,han let.. 

++ herbergi hefir verit i Noregi* i Goder A (den faa Faldte Kringla), D 

(Jøfraffinna) ja endog B (Peringffølds Udgave); men det. maa altfaa findes 

i E (Codex Frisianus), hvis Redaktions Gfjødesløshed her, fom paa faa 

mange Gteder, aabenbdarer fig. 

2) Thjodrek (Cap. 32) figer ligefrem, at Eyſtein opførte Kongsgaarden (pala- 

tium), af et berligt Urbejde, føjønt af Tra; men, lægger han til, nu (om- 

kring 1185) næften nedfaldet af Alde. 
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Daglig Fale faldtes. Ifolge en nyere Beretning, Hvis Paalidelighed dog 
er mere end tvivlfom, føulde allerede Olaf Kyrre have grundet dette Klo- 

fter ) men Sagaerneg Udfagn ere ber faa beftemte, at man maa antage 

biin Angivelfe grundet enten paa den urigtige Forudfætning, at Olaf Kyrre, 

idet ban oprettede Kjøbftaden Bergen og grundlagde Chriſtkirken, ogfaa 

fagde den førfte Grundvold til dens ældfte og meeft anfeede Kløfter, eller 

paa en fejlagtig Opfatning af det Forhold mellem Sellø og Munkeliv, fom 

ftrav nedenfor vil blive omhandlet. Et andet Spørgsmaal er, Hvor vidt 

Gyftein allerede oplevede at faa Kloftret fuldftændigt indrettet. J den 

æfvfte Sagabearbejdelſe ftaar paa det Sted, hvor Eyſteins Foretagender 

under Sigurds Fraværelfe omtales, at han lod vejfe Micdaelstirken, og 

„ſtjenkede Gods" til et Munteklofter der, og paa et andet Sted, hvor der 

berettes om en Samtale mellem Kongerne i deres fenere Mar, at Eyſtein 

„lod Michaelskirken gjøre og fatte der et Munteklofter". I Sagaerne om— 
tales denne Stiftelfe ikke den nærmeft puafølgende Tid førend i 1135 *), 

og da fun fom  Midaelstirke”, uden at der nævnes et Ord om Mun- 

fene; den ældfte pavelige Bejtjermelfes-Bulle, fom findes indført i Kloſtrets 
Brevbog *), og fom Derfor viſtnok ogſaa er Den førfte, Kloftret erhvervede, 

er ubjtedt af Pave Eugenius den Idie i Januar 1146: i Denne nævnes 

Abbed Orm og de øvrige Brødre, faa at man feer, at Konventet i det 

mindfte da var fuldftændigt organiferet. Her paatvænger fig faaledes den 

Formodning, at Kong Eyſtein not har truffet alle foreløbige Foranjtalt- 

ninger til Kloſtrets Dprettelfe, bygget Kirfen og Klofterbygningerne *), 

ftjenfet God3 dertil, og indledet de nødvendige Underhandlinger for at flaffe 

en Kofoni af Munke, der her rimeligviis fom i de flefte andre norfte 

Kloftre for det førfte tildeels maatte bentes udenlands fra, men at Kon- 

ventet dog iffe bar faaet fin endelige Organifation førend efter bans Tid. 

1) Nemlig i den like Ufhandling (omtrent fra 1500) om de norføe Kloftre, der 

findes optagen i Langebeks Ser. r. D. IV. 6. 409—421; fe her S. 413. 

2) Nemlig hver der tales om, at Harald Gille lod Biffop Reinald af Stavan- 

ger hænge ude paa Holmen. 

3 Munkeliv Klofters Brevbog, S. 14—15. Ogfaa optagen i Thorkelins Dipl. 

Norv. II. S. 1—3. Aarſagen, hvorfor Kirfen indviedes til St. Midael, 
var upaatvivlelig dens Beliggenhed paa en Højde, thi Bjerge, Høje og Huler 

fattes overalt i den okcidentalffe Ghriftenhed i Forbindelfe med St. Midjaels 

Dyrkelſe; derfra føriver fig faa mange „St. Michaels-Bjerge“ (Mont St. Mi- 

chel), og Midaelshuler, fornemmelig paa Garganusbjerget i Nedreitalien, 

Midaelshulen ved Gibraltar og Mittelsbergs Kirke (em VBjerghule) ved 

Norfjø i Grenland i Norge. 

%) Ut Gyftein ogfaa opførte Klofterbygningerne fuldftændigt, fynes at fremgaa 

af Thjodrek Munks Ord, I. c. at han byggede Kloftret til St. Midjaels 

Ere ved Bergen, „ſaaledes fom bet endnu (d. e. omkring 1185) ſees“. 
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Saa meget maa I det mindfte anfee8 fom vift, at ban ej fan have naget 

at faa baade Kirfen og Kloftret, begge masfive Strenbygninger, opførte i 

de faa Aar, da Sigurd var udenlands, men at han Da alene har faaet 

dem grundlagte: Dette forklarer nokſom Forffjellen mellem Ungivelfen paa 

Det førfte Sted, hvor Der tales om hans Virkſomhed under Sigurds Fra- 

værelfe, og De Ord, der fenere lægges ham felv i Munden ved hans Sam— 

tale med Broderen. Man funde ellers her, med biin fejlagtige Angivelfe, 
at Olaf Kyrre føulde have oprettet Kloftret, for Øje, vove den Formod— 

ning, at Siftop Bernhard, da ban efter Oprettelfen af Kjøbftaden i Ber— 

gen flyttede bid fra Sellø '), har faaet Bolig anviijt af Kongen paa Mord- 

neg, juft Der, hvor Munkeliv Klofter fiden blev anlagt, og at hans Efter— 

mand Magne med fine underordnede Grjftlige har beboet de nye Klofter- 

bygninger, indtil Munfe-Konventet var fommet aldeles i Stand, og en egen 

Bifpegaard var bleven indrettet eller i det mindfte gjort nogenledes beboer 

fig ved Siden af den efterhaanden, men langfomt fig fin Fuldendelje nær- 

mende Chriſtkirke. Derved forklares det ogfaa bedſt, bvorfor Biftop NRein- 

ald af Stavanger, Da ban i Aaret 1135 var bleven henrettet ude paa 

Holmen, ej begroves ved den nærmeft beliggende lille Chriſtkirke, men der- 

imod førteg til Mordnes, og jordedes ved Michgelskirken. Thi Det nys 

oprettede Biffopsdømme i Stavanger var, fom det ſtrax nedenfor vil fees, 

egentlig at betragte fom en Underafdeling af Bergens eller Gulathings- 

fagen8, hvis Biſkop nu ſkulde have fit Sæde i Bergen, og det var Derfor 

Det vimetigfte, at Biffoppen af Stavanger, naar ban tilfældigviis døde i 

denne By, ogſaa begroves ved den Kirfe, fom ftod under Biffoppens nær- 

mefte Beftyrelfe. Den Antagelfe ligger ogſaa nær, at for faa vidt Munke 

allerede paa Eyſteins Tid have opflaaet fin Bolig i den af bam vopførte 

Klfofterbygning paa Munfeliv, bar Dette været Munke fra Sellø, hvor vi 

finde det St. Albani Benediftiner-Kløfter, Der ftrar nedenfor ffal omtales, 

i den nøjefte Forbindelfe med Munfeliv Klofter *). Var der nu end iffe noget 

egentligt Klofter paa Sellø, da Bernhard flyttede, faa fandtes der dog vift- 

nof Munke fra fremmede Kloftre, af bvilfe Bernhard vel ogfan medtog nogle til 

Bergen, og hvis Val fiden efter forøgedes med flere, hvoriblandt maaſkee netop 

1) Se ovenfor S, 424. 

2) En lignende Formodning har allerede været udtalt af Lange i „de norføe 

Kloftres Hiſtorie“ S. 55, 56, 411, 412, hvor ogfaa flere Data paapeges, 

der vife den nøje Forbindelfe mellem begge Kloſtre. Men heraf følger dog 

neppe at Munkeliy, efter Kloftvets fuldftændige Organifation, flod i nogen 

nærmere Forbindelfe med Bergens Biffopeftol. Forbindelſen Fan alene an- 

feeö fom tilfældig og midlertidig. 

Mund. Det norfte Folks Hiſtorle. L. NM. 39 
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biin Meinald, der ved Oprettelfen af Stavangers Biffopsdømme ophojedes 

til dets førfte Biftop. 

Uagtet det, fom det ſtrax vil vifes, egentlig var Sigurd, der foreftod 

de vigtige og indgrivende kirkelige Foranftaltninger, fom under disſe Brødred 

Negjeringgtid fandt Sted, fres det Dog, faa vel af hvad vi allerede have 

omtalt, fom af andre Forctagender, der udeluftende tilænges Eyſtein, at 

ogſaa han med rund Haand førgede for Kirfen og dens Fremme, bvorfor 

en Forfatter endog falder ham en ,ivrig Dyrker af Den riftelige Reli— 

gion“ 1). Han opvyggede faaledes, føruden de her nævnte Kirfer og Kir- 

febygninger, ogfan St. Nikolai Kirke i Nidaros, der baade med Henfyn 

til Materiale og Form ſkal have været færdeles vel udført. Ligeledes byg— 

gede ban, fom det fynes aller førft, en Kirfe paa Forondenes i Amd, og 

ftjenfede Gods til Den *). 

Med denne utrættelige Iver for Landets og Indbyggernes aandelige 

og materielle Velfærd forenede Cyftein ſtore Aandsgaver, Der i de flefte 

Filfælde lærte ham at vælge og gribe Det Mette, og en bøj Grad af per— 

ſonlig Elffværdighed. Det er Derfor ej at undres over, at han var over- 

ordentlig afholdt af det bele Folk. Han var, ſaaledes beffrive Sagaerne 

ham, ſmuk af Udvortes, havde blaa, noget flore Ojne, lvft og frøllet Haar, 

middels Højde. Han var meget forffandig, færdeles vel bevandret I Lo- 

vene og de gamle Sagn, Kjendftat til Folk og deres Herkomſt, raadfnild, 

veltalende, faare munter og jevn i Omgang, overmaade gavmild, vndet og 

pennefæt hos hele Almuen 3). Paa et andet Sted gives ham Vet Lov, at 

ban udmerkede fig ved fin Redelighed, vg beherſkede fig felv iffe mindre 

end Underfaatterne med Maadehold og Klogffab, at ban var fredelig, tog 

fig med Iver af Landsfiyrelfen, og førgede ivrigt for Chriſtendommen *). 

Paa hans Nedelighed bebeves intet andet Bevis, end den Beredvillighed, 

bvormed han atter optog Sigurd i Regjerings-Fællesffabet, efter at ban i 

faa lang Tid havde fmagt Behageligbeden af at herſte ene. Eyſtein ben- 

tede iffe fin Dronning udenlandsfra. Han egtede Ingebjørg, en Datter 

af Guthorm, Steigar-Thores Søn *). - Dette vifer, at Steigar-Thores 

WEt nu atter var fommen i Naade efter Faderens Oprør og Ufitraffelfe 

under Magnus Barfod. I Forbindelfe hermed ftaar viftnok, fom allerede 
— — 

1) Se herom iſer Suhm, V. S. 188—140. 

2) Nemlig Thjiodrek, fr nedenfor. 

3) Sigurd Jorfalafareré Saga Gap. 16, 26. Snorre Gap, 15, 24. 

4) Thjodrek, Gap. 32. 

5) Gigurd Jorfalafareré Saga Cap. 18, Snorre Gap. 17. Mortinffinna, fol, - 

26, b, Ealder Ingebjørg en Datter af Steigar-Shore, hvilfet dog alene Éan 

gvunde fig paa en Uagtfombedsfejl. 
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ovenfor nævnt, den ellers temmelig uforklarlige Sag, at Ihores Medan- 

fører for Oprørsfloffen, den Danffe Abentyrer Sven Havaldsføn, efter i 

fængere Tid at have opholdt fig i Danmark, under Eyſtein fom tilbage til 

Norge; vandt hans Yndeft, og udnævntes af ham til hans Stfutelfvend. 

Blandt Gyfteins Foretagender under Sigurds Fraværelfe nævnes og 

at ban i Nidaros fød bygge mange og ftore Skibsnauſt, og Den ſtore faa- 
faldte Drage, et Langftid, aldeles indrettet fom Ormen lange, med Dra 

geboved, Forgvidning o. f. v., og fandfynligviis af famme Størrelfe, faa 

at Den altfaa funde rumme over 600 Mand ). 

58. Kong Siqurds firfelige Virkſomhed. Fafte Biftopsfæder, Kloftre, Tiende. 

Da Siqurd var fommen hjem til Norge og atter, uhindret af fin 

Broder, bavde tilteaadt fin Deel af Rigsſtyrelſen, vejfte han, fom det be- 

Der, vundt om i fit Rige, og blev oberalt modtagen af Jndbyggerne paa 

det venligite.  Ulle hans Benner fom han i Møde, og byldede ham paa 

ny fom deres Konge, navnlig, fom man maa formode, i den ſydoöſtlige Deel 

af Landet, bvor han nu atter opflog fit Hovedfæde*). Dog indftrænkede 

hans Virffombed fig neppe til Denne Deel alene, men ogfaa til De øvrige 

Dele af Niget, i det mindſte Kong Olafs, hvor De firfelige Unliggender nu 

med. Eyſteins Samtyhkke og Medvirkning ganſke fynes at have været vver- 

tagne og beforgede af Siqurd. Imidlertid fif ban dog vel neppe aldeles 

frie Hænder, førend han efter begge fine Brødres Død (1116 og 1121) 

var bfeven Gnefonge. J Fidsrummet efter denne Tid og til bans Død 

(1130) falder vel derfor i Særvdeleshbed hans ftørfte firfelige Virfjom- 

bed. Allerede ved at tiltræde Korstoget havde Sigurd paa en VIS 

Maade viet fig i Kirtens Fjenefte, og den højtidelige ED, fom ban 

aflagde i Jeruſalem for at faa biin Spaan af det bellige Kors, nem- 

fig om at ville fremme Ghriftendommen af al Magt, oprette et Crøefæde 

og indføre Fienden m. m., betegnede ogfaa hans fremtidige Virfen fom 

fortvinsviis firfeligs thi hvad han her havde pantaget fig at udføre 

var iffe et Bert af faa Maaneder eller Har, men funde nok, naar Det 

ftulde fee fuldftændigt, optage en Konges hete Negjeringstid. 

AF de vigtige firkelige Indretninger, Siqurd havde fovet at fætte 

igjennem, ffulde man bate antaget at ingen var mere populer end Opvet- 

1 3) Gigurd Jorfalafarers Saga I. c. Snorre Gap. 15,26. Fagrffinna Cap. 248 jvfr. 

ovenfor I. 2. S. 379. Ifølge Snorre vare Dragens Stavne ikke tilbørligt Høje. 

?) Morkfinffinna fol. 26 a. (för På Sigurdör konungr um riki sitt ok [var hå- 

num vel] fagnat), fammenboldt med fol. 30 b., Sigurd Jorfalafarers Saqa 

Gap. 42, Snorre Gap. 29: (på er pu sigldir med fegrd ok prydi at Noregi 

ok alliv vinir Pinir runnu möti pér med fagnadi, jåttudu allir pér konung- 

döm med hinni mestu virding ok sæmd) fe nedenfor, 

39 
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telſen af en egen Erkebiſkopsſtol for Landet, da dette Derved befriedes fra 

det Principat, fom fremmede Landes Erkebiſkopper Hidtil havde udøvet over 

Riget, forſt de hamburg-bremifte, og, i den aller fidfte Tid, de danfke i 

Lund, hvor Erkeſodet, efter langvarige Underbandlinger, endelig var ble 

vet oprettet, ej alene for Danmark, men ogfaa for hele Norden, i Uaret 

1104, da Biffop Asſer opbøjedes til Erkebiſkop, og fif Pallium '). Men 

Dette Var Dog Det enefte af Sigurds Løfter, fom bverfen fom til Udfø- 
relfe i hans egen eller i hans Efterfolgers Levetid, medens det Derimod gik 

fangt vaffere med Opfyldelfen af Det andet, om bvilfet man dog føulde 

formode at det vilde have modt fangt ftørre Modſtand, nemlig JIndførel- 

fen af Fiende-YPdelfen. Men foruden at Oprettelfen af en egen Erke— 

ſtol altid frævede mange foreløbige Underhbandlinger, tfær formedelft den 

Erkebiſkops FIndfigelfer, fom derved tabte en betydelig Deel af fin Provins, 

maatte Den i Norge være forbunden med færegne Vanſkeligheder, Da man 

ber førft maatte faa en ordentlig Dioceſan-Inddeling i Stand, og faſte 

Biftopsftole med beftemte Sæder oprettede over hele Landet. Og berpaa 

rettede fig, form man tvydeligt fan fee, Sigurds førfte Beftræbelfer i denne 

Sag. Ham giver ogfaa Den famtidige anglo-nordmanniffe Forfatter Ordrik 

udtryffelig Wren for Oprettelfen af Biffopsdømmerne i Norge. 

Bore egne Kilder tale ellers fun faare fidet om denne vigtige Sag. 

De give 08 neppe engang De Biffoppers Navne, fom fandtes i Norge 

paa Sigurds Tid. Kun lejlighedaviis omtale De ved Slutningen af Sigurds 

Regjeringstid Biffop Magne i Bergen, VBiffop Reinald eller Re— 
ginald i Stavanger, bvilket fidfte Sted ber for førfte Gang forefom- 

mer fom Biftopsfæde, og Biftop Kol i Oslo. Af de gamle Biffops- 

Forteguelfer, fom ere o8 opbevarede *), fres det, at Neinald virkelig var 

den førfte Biffop i Stavanger, og at Magne i Bergen var umiddelbar 

Eftermand af bitn Bernhard den fariffe, der, allerede anfommen til Norge i 

paa Magnué den godes Iid, tilbragte 19 Mar paa Island, og var fiden 

efter, under Olaf Kyrre, Biffop paa Sellø, hvorfra han fenere paa fine 

gamle Dage flyttede til Bergen *). Da Bernhard neppe fan have levet 

faa fænge, fom til Sigurd Jorfalafarers Fronbejtigelfe, end fige til Hans 

Hjemfomft fra det bellige Land, maa Magne allerede bave været beftikket 

til Biffop af eller under Magnus Barfod; og da bans Navn har em * 

fuldkommen norft Klang, ftulde man næften formode, at ban har været em 

1) Se herom ifær Suhm, V. 188—140. 

2) Ge Norſt Tidsſtrift, V. S. 42, 44, jvfr. Sigurd Jorfalafareré Saga Gap. 

52, Snorre Gap, 39. Her nævnes vel itte Reinald udtrykkeligt ved Navn, 

men da man af Biffopsfortegnelfen feer, at han var den førfte Biftop i 

Stavanger, Fan ben Biftop, der omtales, ej være nogen anden end ham. 

3) Om Bernhard, fee ovenfor, S. 186, 190, 191, 420. 
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af De unge Nordmand, fom Olaf Kvrre efter Pave Gregor Opfordring, 

Den ban viſtnok ikke undlod at opfylde, fendte til Rom, for der ombygge 

figen at oplæres i De hellige og guddommelige Love. Da derhos Magne 

i en af Biftopsfortegnelferne endnu regnes blandt Biffopperne paa Sellø, 

uagtet ban boede i Bergen, maa han tillige have været Munt i Sellø, 

hvad enten Kloftret paa Denne Ø allerede da var til, eller Der, hvad der 

er rimeligere, ved Helligdommen i Sellø fandtes en Deel Munte af Be- 

nediftiner-Drdenen, føm havde aflagt Klofterloftet i udenlandffe, tfær engelfte 

Kloftre, og nu vare Biffoppens Medhjelpere, faa vel ved Folkets Oplæ- 

reffe og Befæftelje i Ghriftendommen, fom ved Beførgelfen af de Dagligt 

forefaldende firfelige Forretninger, og af hvilke derfor vel ogfan flere lede 

fagede Bernhard til Bergen, da han, fom allerede forben nævnt, opflog fin 

Bolig her. Uf disfe Munkes Tal har da fandfynligviis, fom nys anty- 

det, ogfaa hiin Reinald været. Han var af engelft Herkomſt 1), og vift- 
nof tommen fra et eller andet VBenediftinerflofter i England, navnlig 

Abingdon eller Wincheſter 2), og han opholdt fig vimeligviis bos Magne i 

Bergen, Da Kong Sigurd oprettede Det nye Biffopsdømme i Stavanger, 

og udnævnte bam til at beflæde denne Poft.  Oprettelfen af dette Bi— 

ftopsdømme beftod egentlig alene deri, at Gulathingslagen, fom hidtil 

havde nøjet fig med een Biffop, nu fil tvende, Der deelte Diftviftet mellem 

fig faaledes, at Biffoppen i Sellø eller Bergen fif den nordlige, og Den 

nye Biſkop den fydlige Del. Der er imidlertid Omftændigheder, fom tyde 

hen paa, at denne Deling ej bar fundet Sted fom en færffilt Forføjning 

for Gulatbingslagens Vedfommende, men at det hele Land ved denne Lej- 

fighed er blevet inddeelt i five Biffopsdømmer med bejtemte Grændfer, og 

med fafte Sæder for Biffopperne. Det Diftvitt, Der lagdes til Bergen, 

indbefattede nemlig iffe hele den nordlige Deel af Gulatbingslagen, men 

afene Firdafylfe, Sogn og Hørdafylfe, medens Sunnmørafylkfe, uvift af 

hvad Grund, lagde$ under Nidaros %); og de Oplands-Bygder, der tilhørte 
å 

1) Dette figes udtrykteligt i Harald Gilles Saga, Gap. 9, Snorre Gay. 8. 

2) Se herom ſtrax nedenfor, hvor der handles om Domfirfen i Stavanger. 

3) Ut GSunnmørafylfe hørte under Nidaros, fres blandt andet, og tydeligt, af 

Aaslak Bolts Jordebog, medens den ældre Gulathingslov igjen nokſom vifer, 

at det i verdslig Henfeende hørte til Gulathingslagen. Som Grund til, at 

det lagdes under Nidaros, tunde man gjette paa, at det maaffee hørte til 

Eyſteins Deel. Vi have ovenfor feet, at Steigar:Thore begyndte fit Oprør 

mod Magnué Barfod paa Oplandene og paa Søndmøre, hvilte begge der— 

for i engere JForftand fynes at have været regnede til Haafons Part; ved 

Delingen mellem Sigurd og Eyſtein efter Olafs Død 1115, da, fom det al: 

lerede Forbigaaende ev omtalt, begge Konger fees at have faaet Befiddel- 

fer paa Oplandene, ev-det derfor ikke ufandfynligt at ogfaa Søndmøre ev til: 

deelt Eyſtein, medens derimod Sigurd fik det øvrige af Gulathingslagen, 
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Gulatbingslagen oſtenfor Fjeldet, nemlig Valdres og Haddingedal, fulgte 
iffe De tilgrændfende Landffaber, Sugn og Hordaland, men lagdes Derimod 

under Stavanger, hvis Hoveddiftrift, Rygjafylke og Eydafvlfe, ikke en- 

gang faa fammen dermed, men var adſkilt ved betydelige mellemfommende 

Fjeldftrækninger; man maatte endog, for ot Biffoppen i Stavanger paa 

fine Rejſer over Fjeldet til bine avdfpredte Diftvifter, ej ftulde behøve at 

vide gjennem den bergenffe Biftops Fervitorium, lagge til hans Biftops- 

dømme Eidfjord Sogn inderft i Hardanger, fra bviltet han da begav fig 

gjennem Pasfens ved Hallingffarven over til Aal i Hallingdal; hvorimod 

Svedens Sogn paa Grændfen af Hørdeland og Nvfylfe til Vederlag for 

Gidfjord ffal have været afftnaet til Bergens Biftop '). I Oplandene, der 

iffe faa fang Fid fenere blev et Biſkopsdomme for fig, indfattes endnu ingen 

færegen Biffop, men de ere enten blevne Ddeelte mellem Viftopperne i 

Ibrondbjem og Viken, eller de fagdes, fom den fiørfte Deel af Sevslagen, 

under Vikens Biffop, der nu, fom man maa formode, fit faft Nefidens i 

Oslo, og en egen Katbedralfivke, nemlig St. Halvardskirfen, der maa 

pære bleven opfort under Sigurd Jorfalafarer, fiden Det ved bans Død 

udtryffeligt figes, at ban blev begraven i denne Kirfe, medens paa den an- 

den Side Biftop Kol FThorfellsføn, em Frænde' vg Difeipel af Biftoy 
Isleif paa Island, der allerede af ham var indviet til Preſt *), og fynes 

at bave været jevnaldrende med den før omtalte Jon Agqmundsjøn, den 

førfte Biftop i Hole paa Island (1105—1121), omtales af Den famti- 

Dige og paalidelige Forfatter Ure frode omkring 1122 endnu fom  Biftop 

øfter i Bifen”, men tillige fom om ban ikke fænger var I Live *). - Oslo 

maa faafedes være blevet forordnet til falt Biftopsfæde og bave faaet en 

egen Kathedralkirke enten i Biſkop Kols Tid, eller under bans Eftermand 

det fydligfte af Oplandene, og Bilen; fr hevom nærmere nedenfor.  Heraf 

tunde man da ogfaa flutte, hvad der i fig felv er rimeligt, at de ovenfor 

omtalte Indretninger ej tom fuldfommen iftand førend længe efter Olafs 

Død. 

1) Se Peder Glausføn, Bejtrivelfe over Norge, S. 74. 

2) Se ovenfor S. 420. 

Islendingabok, Gap. 9. Der ftaar: „Kol, fom var efter i Viten", Kol 

døde den Ste Juli, ifølge Nekrologien, Langebek, Scr. rer. Dan. Il. 6. 511. 

Det fynes viftnot ved førfte Djekaft rimeligft, at alle Dplandene laa under 

Biffoppen i Oslo, indtil Biffopsftolen i Hamar oprettedeg. Men da, fom 

vi nedenfor ville fee, ved denne Lejlighed ben fydlige Deel af Oplandene lag 

des til Oslo, fan man neppe udfinde nogen anden rimelig Grund hertil, end 

at man ved Delingen fulgte Grændfen mellem Eyſteins og Sigurds Diftvikter, 

der begge indbefattede Dele af Oplandene; og dette torde derhos ogfaa ops 

lyſe, hvorfor der ikke firar oprettedes em Biffopsftol i Hamar, da nemlig 

den øvre og ftørfte Deel af Oplandene laa under Eyftein. 

— 

3 
— 
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Peter, om hvem før Reften intet vide. Kathedralkirfen fit Navn efter St. 

Hallvard, hvis Skriin lige fra Kirfens Opførelfe af fynes at have været opbe- 

varet der, ffjønt den vel ogſaa var indviet til den bellige Irefoldighed, 

figefom alle, eller de flefte Kathedralkirker Norge. Stavanger fit lige- 

fedes med en egen Biftop ogfaa en Kathedralkirfe: Det er nemlig tydeligt, 

at den ældfte, veftlige Deel af Domkirken i Stavanger, der endnu har ved- 

figeboldt fig uffadt lige til vore Tider, er vpført i Begyndelfen af det 

12te Aarhundrede, og da den paa den anden Side ike fan være ældre end Kong 

Sigurds Tid, maa det netop være den, fom ved hans Foranftaltning blev bygget. 

Den faldtes fædvanligviis St. Swithuns-, ogſaa Trefoldigheds-Kirken 1), 
og maa følgelig ej afene have været indviet til den hellige Trefoldighed, 

men ogfaa til Helgenen St. Swithun, Biſkop i Wincheſter >), af hvis 

Levninger, fom opbevaredes i denne Stads Kathedralkirke, ogſaa et Stykke 

maa være fljenfet til Stavanger, for at Danne det nys oprettede Biftops- 

fædes fornemfte Helligdøom. Det er nemlig vift, at et faafaldet ,St. Swithuns 

Skriin“, det vil fige et Skriin med en eller flere Relitvier af St. Swithun, 

forvaredes i Stavangers Kathedralkirke 3). Dette hentyder umisfjendeligt 

paa en Forbindelfe mellem Windefter og Stavangers nys opvrettede Bi- 

ſkopsſtol, der letteft fader fig forklare derved, at Reinald, den førfte Biftop, 

oprindelig bar været Munk ved det Benedittiner-Konvent, der allerede fiden 

Biffop MWdhelwolds Fid (963—984) beftod ved Windefters Kathedral- 

firfe 2), og hvis Regel paa ny var bleven føærpet og reformeret af Biftop 

Walkelin (1070 —1098), der ogfaa paa ny gjenopvyggede St. Swithuns- 

1) Ivfr. Brev af 7de September 1278 (Dipl. Norv. III. 15), hvor Biffop An- 

dreas af Oslo Ealder Kirken ,ecclesia sanctæ trinitatis stawangrensis* med 

Brev af 17de Uuguft 1275 og 3die Uuguft 1278 (No. 12 og 14 i famme 
Samling), hvor ErÉebiffop Jarund og Biffop Peter af Orkno Ealder den 

St. Swithuns Kirfe. 

2) Helgenen Swithun havde været Biffop i Windefter fra 837 til 862. Hans 

Gevninger opbevaredes i et prægtigt Skrin i Stadens Kathedralkirke, men 

nogle af dem bleve fiden af den ovenfor (I. 2. GS. 471, 472) omtalte St. 

Wlfeah, da han forflyttedes fra Windefter, hvor han var Biffop, til Can— 

terbury fom Griebiffop, overførte til dette Sted. 

3) Se Haakon Gverresføns Gaga Gap. 5, jvfr. Fornm. Sögur IX. S. 223, 

hvor St. Swithuns Striin omtales. 

4) dhelwold havde førft været Benediktinermunt og Detanus i Glaftonbury, 

fiden i Abingdon, fom han grundede paa ny, og hvis Abbed han blev; der: 

paa blev han Biffop i Windefter, bvor han forefandt et hojſt fordærvet 

Konvent af GSetular-Ghorsbrødre, og derfor indførte St. Benedikts Regel; 

men det mishagede Ghorsbrødrene faaledeg, at de alle droge bort, paa tre 

nær. De Bortdragendes Plads udfyldte han ved Munke fra Abingdon. 
(Rudborne i Whartons Angl. Sacra I, 218, 219. Chron. Sax. og Florents 

ved 963). Dette vifer, i hvilken nøjere Forbindelfe baade Glaftonbury og 
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eller Trefoldighedskirken å Windefter, og paa Helgenens Feftdag med me— 

gen Højtideligbed (od hans Skriin bringe fra Den gamle til den nye Kirke 1) 

Da man, fom det ovenfor er antydet, maa førmode, at Neinald før fin 

Udnævnelfe til Biftop har været en af de Munke, der opholdt fig deels i 

Bergen, deels i Sellø, fom Biftoppens Medbjelpere, faar man beraf en 

Anelfe om den Forbindelfe, hvori den norffe Kirke fremdeles flod med den 

engelfte, og fom i det hele taget maa bave været langt nøjere end dens 

Forbindelfe med den danffe, uagtet den Dog nu var lagt under Denne. 

Aarſagen, hvorfor Stavanger valgtes til Sade for den nye Biftop, 

uagtet Det dog faa i Udfanten af Biffopsdømmet, fan neppe bave været 

nogen anden end den, at der paa Dette Sted, der rimeligvis var Havn 

og Skibsſtade for Jndbyggerne af Bulknfjordens indre Kviter, faa vet fom 

for Beboerne af Jæderens og Dalernes nordlige Deel, allerede havde nede 

fat fig flere faftboende Strandfiddere loffede af Stedets gode VBeliggenhed 

for Søfarten og De vige Fifferier i NMærbeden, og at Deres Hufe tillige 

med en heel Deel Skibsnauſt gave Stedet Udfeende af en By, hvilket 

fandfynligviis har været det enefte bymæsfige YUnlæg i det hele Biſkops— 

dømme, og altfaa Det enefte Sted, hvor man efter De nys indffærpede 

Beftemmelfer tunde fade Biffoppen tage Sade. Ellers fynes det, fom om 

Ggnen omkring Thromo og Nedenes paa Ojfter-Agder, bvor Der baade 
fandtes Kongsqaarde og bvor flere anfeede Mænd boede, ffulde have ligget 

mere belejligt til, og været den, Der førft maatte fomme i Betvagtning *). 

Stavanger regnedes dog endnu ikke i Sigurds Iid for em egentlig By, 
og omtales fom faadan førft i Aarbundredets anden Halvdeel; dens Navn 

Abingdon maa have ftaaet med Windefter; men faavel Glaftonbury fom 

Abingdon havde leveret Biffopper til Norge, nemlig de før omtalte Sigurd 

(S. 424) og NRodulf (S. 170). 

1) Rudborn, 1. c. S. 255 flag. Ann. Winton. fammefteds S. 295. Det ev 

for øvrigt merkeligt nok, at Domkirken i Mindefter i fin nuværende Skik— 

Eelfe, der bog viftnok føriver fig fra en fenere Jid end Malkelins, ſtjelner fig 

fra de flefte andre i England ved fin fladt affluttede eftre eller Ghor-Ende, 

og at det famme er Jilfældet med Stavangers Domkirke. Skulde dette tyde 

hen paa nogen fortfat Forbindelfe mellem dem begge? 

2) Her var, fom vi allerede have feet, fra gammel Tid en anfeet Kongéqaard 

paa Thromoz ligeledes var der Kongsgaard paa Nidarnes (Nedenes); her 

paa Øftenden boede Kale Sabjørnsføn og hans Søn Kol Kalesføn og Sig- 

urd Sneis (Ortneyinga Saga Gap, 150) og der maa have været megen 

Færdfel fra den Kant. Muligt dog ogfaa, at man ved Valget af Stavanger 

bar haft Nærbheden af Søvejen til Eidfjord for Øje, ſtjont det da næften 

favde været rimeligere, at vælge et Sted fom Haugefund eller Agvaldsnes 

til Bifpefæde. 
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forefommer neppe engang før Aarhundredets Begyndelfe ). Der ev faa- 

fedes af Rimeliqhed for at Stedet har faaet fin egentlige Opfomft ved 

Biftopsfædet med Dets talrige Perfonale af underordnede Gejjtlige, for— 

nemmelig efter at Domfapitlet var vprettet i Midten af Aarhundredet. 

Grunden, hvorpaa Kirfen og den bele By (aa, var for pvrigt, ligefom ved 

De andre Byer og Biftopsfæder, fongelig Gjendom. 

Saaledes havde da Norge nu faaet fire Biffopsdømmer med fafte 

Biftopsfæder, Nidaros, Bergen, Oslo og Stavanger. Men Sigurds 
Virffombed å denne Retning indførænkede fig ikfe til Det egentlige Norge 

alene, men ogfaa til Stat- og Kolont-Landene. Færøerne fil ogfaa, fom 

det fynes, paa Denne Tid og maajffee ved hans VBeftræbelfer en egen Bi— 

ffopsjtol. Et Sagn paa Øerne melder, at Olaf Kyrre ved fin Tilbage— 

rejfe fra Orknoerne i Aaret 1067 ſtal have beſogt Færøerne, og efter fin 

Hjemfomft til Norge fendt dem en Biffop, ved Navn Gudmund, der, 

uden for øsvrigt at have nogen faft beftemt Refidens, for det mefte oppholdt 

fig hos den rige Enfe fa paa Gaarden Kirfebø, fydligft pan Strømø, 

og forrettede Gudstjenefte i den til Gaarden hørende Kirfe; og at Gudmunds 

Gjterfølger, den vindefyge Matthias, fiden efter ved fnedige og vrange 
Beffyldninger mod hende, at bun havde overtraadt De frenge Love om 

Faſten, fit drevet Det Devtil, at hun forbrød alt fit fore Jordeguds, af 

hvilfet der nu oprettedes en faſt Biftopsjtol i Kirkebo, hvor Der ogſaa 

byggedes en Kathedralkirke 1111 *). Det er vift nok, at Den førfte Biftop 

paa Færøerne bed Gudmund, og at hans Gjterfølger bed Matthias 3); 

1) Navnet Stafangr forefommer vel, baade i Landnaama I. 17, jvfr. ovenfor LL 

1, S. 523, 550; og i Magnus den godes Gaga (Arnors Vers) hos Snorre 

Gap. 20, i den vidtløftige Saga Gap. 24; men det bliver altid ufittert, 

om ikke Stavangfjorden i Søndfjord herved menes; ja dette er endog det 

fandfynligfte. Ordrik Vitalis, der (Dudéne S. 767) føildrer Norges Til— 

ſtand ſtrax efter Sigurd Jorfalafarers Død, og opregner GStæderne, fom 

man tybeligt fan fee, efter vel underrettede Folks Udfagn, nævner ikke Sta- 

vanger. Som By omtales den aller førft hvor Kong Magnus Erlingsføn, 

fandfynligvits omkring 1175, føjenter den hele Stad (bæinn sjålfan) til St. 

Swithun og Biffopsftolen. Gavebrevet erifterer vel ikke længer nu, men 

paaberaabes i en Bekræftelfe af Haafon Haafonsføn (mellem 1226 og 1254), 

fr Norges gamle Love I. S. 248, Thorkelins Dipl. Arn. II. 23—25.  Heraf 

fees ogfaa at Byens Grund var Krongods. 

Antikvariſt Tidsſtrift 1849—1851, andet Hefte, S. 147—154. Sagnet er 

her meget tiltrekkende fortalt, og med en Omftændelighed, der ej kan andet 

end i bet hele taget vætte gunftig Formodning om dets Troværdighed. Det 

er allerede merfeligt not, at Foltefagnet paa Færøerne har opbevaret den 

førfte Biffops Navn, nemlig Gudmunds, der ellers kun nævnes i Bi— 

ftops-Fortegnelferne, af hvilte ingen ſtriver fig fra Færserne felv. 

3) Se Biftops-Rætterne, aftrykte i Norſt Iidsftrift, V. S. 42, 44. 

2 
— 
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men da denne Døde faa fildigt fom i 1157 eller 1158 1), bliver Der vel 

et ftort Spørgåmaal, bvor vidt Gudmund allerede blev udnævnt under 

Olaf Kyrre, og Mattbias felv allerede byggede Katbedralfirfen i LILL. 

følge et andet færølft Sagn, der ftaav i Forbindelfe med det ny an- 

førte, og fomifig felv flet iffe er uantageligt, ffal Kirfen være bleven indviet 

til St. Magnus paa Orfnøerne *); og da St. Magnus, fom det nedenfor ffal 
vifes, ikke blev drobt førend 1115, og neppe almindeligt anerfjendt for en Hele 

gen førend i 1135, maa Kirkens Jndvielfe følgelig ogfoa være fildigere end 

i det mindfte det førfte af Disfe Uar. Der er ogfag en anden Omftændigbed, 

fom vifer, at Oprettelfen af den fafte Biffopsftol paa Færøerne ev vngre 

end hiint Sagn angiver. Den ftod nemlig under hele Middelalderen i et faadant 

Afbængigbedsforbold til Biftopsftolen i Bergen, at den beſattes Derfra, faaledes 

at det tilfom Biffoppen og Cborsbrødrene i Bergen at udvælge den færøifte 

Biſkopꝰ). Dette tyder hen paa, at den færoiffe Biffopsftol neppe fan være ble 

pen opvettet, førend efter, eller famtidigt med Oprettelſen af Biftopsftolen 

i Stavanger; thi Da Det er øjenfonligt, at biin Ret forbeboldtes den ber- 

genfte Biffopsftol, fordi Færøerne bidtil havde været Den underlagt, vilde 

den vel ogfaa være bleven udſtrakt, eller i det mindfte et Suprematt fordret 

over Stavangers Diftrift, Ver ligeledes hidtil havde ftaaet under Biffoppen 1 

Bergen eller Sellø, bvis ikke Færøernes Adſkillelſe ſom eget Bifpedømme var 

indtruffen fildigere, da det bergenffe allerede havde faaet fin fidfte, blivende 

Begrændsning. Det fynes Derfor, fom om det bliter Sigurd, og ingen 
anden, bvem Den Fortjenefte tilfommer at bave oprettet en faſt Biftopsfrol 

paa Færcerne, og Dette ftemmer ogfaa ganſke med hvad vi ellers vide om 
bans Virkſomhed til Ghriftendommens Fremme. Ved ogſaa at udftrætke 

fine Beſtrobelſer til Skat- og Koloni-Landene, opfyldte ban fun, bvad ban 

havde lovet i Jerufalem. 

Om Kofonilandet Grønland vide vi med ftørre Visbed, at det for 

en Deel flyldte Sigurd Oprettelfen af fin Biffopsjtol. Det ev allerede 

tidligere omtalt, at det ſtod nærmere Forbindelfe med Morge end med 

Island, og faaledes er det ej beller befynderligt, at Grønlænderne fik fine 

Kirteanfiggender endeligt ordnede fra Norge, ikke fra Island. Den førite 

Biſkop, der omtales paa Grønland, var Erik, med Filnavn Upfe, om bvem 

der fortælles, at ban i Aaret 1112 fom til Grønland og i 1121 drog 

1) De islandføe Annaler, S. 64. 

2) Antitvarifl Tidsſtrift, I. e. 

3) Herom haves en Mangde Brevffaber, fornemmelig i Anledning af den fær: 

øifte Biffopéftols Befættelfe efter Erlends Død, 1308; Udtog af disfe, op- 

rindelig indførte i en Kopibog, tilhørende Bergené VBiffopsftol, og afſtrevet 

i de bartholinffe Samlinger, IV. (E), findes hos Suhm, Hiftorie af Danmark, 

12te Tome. 



Biffopsftol i Garde paa Grønland. 619 

Derfra, for at opføge Biinland 1). Erik var en Jslænding af Fodfel, og 

var en Sønneføns Søn af Gnup, en Broder af den omtalte Kæmpe Hørd 

Grimkellsføn *). Erik faldes vel Grønlændinge-Biftop, nævnes endog i 

Biftops-Fortegnelferne, og opboldt fig, fom vi fee, 9 Aar paa Grønland; 

Dog er det øjenfynligt, at han ej var faft anfat Der, ligefom det ev vilt, at 

(Grønland Da iffe havde nogen faft Biftopsftol. Det er faaledes rimeligt, 

at Eriks Plan fra Beqyndelfen af bar været at opføge Den gamle Koloni i 

Biinfand, og at han fun ved indtrufne Omftændigheder, eller i et ham over- 

draget AErende, er bleven boldt tilbage paa Grønland. Hvor vidt han 

fom til Biinland 3), fandt Kolonien og forblev der, angives ingenfteds. 

Det ev Dog fandfynligt, at Grønlænderne ved Biſkop Eriks niaarige 

Ophold i Landet have vænnet fig faaledes til at fee en Biftop hos fig, at 

De ej funde finde fig i Savnet, og at Derfor det Onſke er blevet fevende 

og fommet til Udførelfe bos dem, at fan en faft Biſkopsſtol oprettet i 

Landet. Stodet hertil udgik nemlig, fun to Aar (1123) efter Eriks Af- 

vejfe, fra De to mægtigfte Mænd i Landet, Sokke Thoresſon paa Brat- 

telid *) og bans Søn Einar. Sokke fammenfaldte Folfet til et atmin- 

deligt Thing, og tiltjendegav her fit Ønfte, at Landet ej længer ſkulde 

være biſkopsloſt, foreflagende alle Indbyggerne at ſkyde fammen til at faa 

en Biftopsftol oprettet. Dette Forflag fandt Bifald og blev ſtrax udført; 

Ginar Sokkesſon paatog fig efter Faderen Anmodning at rejfe til Norge 

for at bringe Unliggendet i Orden, og vejfte afited, medtagende en Fisbjørn, 

og en beel Deel Hvalrostænder faa vel fom Pelsvert, for Derved at vinde 

Hovdingerne og ſkaffe fig deres Biftand. Han anfom beldigt til Norge, 

fit ved fine velfomne Gaver Adgang til Kongen, fremfatte dDerpaa Vit 

Wrende, føildrede ham Landets Trang, og bad om hans fraftige Biftand 

til at faa den afbjulpen. Kongen fandt ogſaa, at en faadan Foranftaltning 

vilde være faare nyttig for Grønlænderne, og udvalgte ftrar til dette Hverv 

en vel oplært og til Folfelærer meget fliffet Gejjtlig ved Navn Arnald. 

1) De islandſte Annaler, ved disfe War, S. 54. Grønlands hiftoriffe Mindes- 

merker III. S. 6. 

2) Candnaama, I. 18. Om $Hørd, fe ovenfor I. 2. S. 43, 166. 

3) Om Kolonien Biinland i Nordamerika, fe ovenfor. 

4) GSandfynligvits nedftammede Sokke fra Erif røde i Brattelid, fiden han var 

i Befiddelfe af AFttegaarden. Den Formodning er for øvrigt ikke ufandfyn- 

lig, der findes fremfat i ,, Grønlands biftoriffe Mindesmerker I. S. 671, 

at Sokkes Fader Jhore har været Svigerføn af Lovfigemanden GStald-Helge, 

islandſt af Fodſel, gift med den maægtige Enfe Thorun af Langenes i 

Ginarsfjorden; hun har maaffee igjen været en Syfter af Thorgrim Trolle 

(fe ovenfor I. 2. S. 705.) Datter af Einar, Ginarsfjordens førfte Kolov- 

nift, og Datterdatter af Erik røde. 

— 
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Denne gjorde i Førftningen Banffeligbeder, da han deels ikke troede fig 

ret duelig dertil, deels nodig vilde flilles fra Frænder og Venner *), deels 

frygtede det Folk, med bvilfet han ſtulde have at beftille, fom vanfteligt 

og baardnakfet. Men Kongen bad ham for Gud$ og hans Bønners Skyld 

at overtage Hvervet; jo mere Menneffene fatte hans Faalmovdighed paa 

Prøve, deſto ftørre vilde hans Løn blive. Herved fod Urnald fig endelig 

overtale, dog paa den Betingelfe, at hvis han blev indviet til Biftop, ffulde 

Ginar evdeligen aflmgge det Løfte til bam, at ville forfvare og bævde Bi— 

ſkopsſtolens Nettigheder, dens Gods og de øvrige til Kirken ſtjenkede Ejen— 

domme mod alle, der maatte antafte dem. Kongen fandt dette billigt, og Einar 

erklorede fig villig dertil. Arnald begav fig nu, forfynet med Anbefalings- 

breve fra Kongen under hans Indfegl, til Erkebiſkop Asſer i Lund, for at mod= 

tage den biftoppefige Bielfe. Denne fit ban og, Da Asfer fandt ham fære 

deles fliket til Embedet (1124), og ban vendte tilbage til Norge, for at 

følge med Einar til Grønland. Denne havde imidlertid foræret Kongen 
Fisbjørnen, og til Gjengjeld nydt megen Hæder ved Kongens Hof. Han 

aflagde nu den ED, fom Biffoypen fordrede, og De Droge affted paa famme 

Gtib (1125), men maatte formedelft Modvind føge Havn under Cyiafjel- 

dene paa Island, hvor de tilbragte Vintren *), Einar etfteds i Narhe— 

den, og Avnald hos den lærde og navnfundige Sæmund Sigfusføn 
paa Ovde, der fandfynligviis bavde indbudt ham til fig. Den følgende 

Sommer afrejfte Arnald og Ginar til Grønland, og landede i Erifsfjorden, 

hvor de fandt en færdeles god Modtagelfe. Fil Biffopsjæde valgtes Den 

ftore Gaard Garde ved denne Fjord *), Grønlændingerne$ Thingſted, og 
iffe fangt fra Bvattelid, hvor Einar og hans Fader foaledes funde være 

nær ved Haanden, naar Biftoppen maatte finde det nedvendigt, efter Den 

af Ginar aflagte Ed, at fræve hans VBiftand, (1126).  Hertil blev der 

og, fom i det følgende vil ſees, fnart Anledning, da Arnald var myndig, 

og vifte fig mere hevngjerrig end det pasfede fig med bang Stilling, vg 

man ſtulde vente efter det Lov, ban bidtil havde bavt 4). Efter Arnald 

1) Heraf maa man vel flutte, at Arnald var norſt af Fodfel. Af det of: 

tere anførte Netrologium erfares Arnalds Dodsdag, den 20de Mai. Det 

er befjendt, og vil nedenfor nærmere blive omtalt, at han fiden tom tilbage 

til Norge, og blev den førfte Biffop i Hamar. 

Uarstallene angives i de islandføe Unnaltr, S. 56. Her ftaar ved 1124: 

Biffop Arnald indvies til Grønland, og ved 1126: Tre Biffopper paa Jé- 

land. Herved menes nemlig Dens tvende Biffopper tilligemed Biſtop Urn- 

ald, Det er faaledes tydeligt, at dennes Jndvielfe har fundet Sted i Lør 

bet af Vintren 1124—25. 

3) Om Garde fe ovenfor I. 2. S. 705. 

%) Grænlendingapåttr i Flatøbogen, aftrykt i , Grønlands biftoriffe Mindes- 

merker", S. 680 flg. 

2 
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vedblev Garde paa Grønland, fun med faa Mellemrum ved Vafancerne, at 

være faſt Biftops-Nefidens indtil fidft i det fjortende Marbundrede 1). 

Det ev bøjft vimeligt, at beller ifte Orknoerne tilligemed Hjaltland 

have undgaaet Kong Sigurds Opmerffombhed, da vi famtidigt med ham 

finde en Biftop Villjam, fom i vore egne Stifter, og i en Indftrift, 

funden i bans Grav, fades den forſte Biffop paa Orfnø *), medens der 

Døg ej alene var Biffopper før dam, men der ogfaa, famtidigt med ham, 

vitterligt fandtes en anden Mand, der ligeledes faldte fig Biftop af Orknø, 

nemlig Rodulf eller Radulf den yngre. Da denne var indviet af og for 

Det meſte ſynes at have opboldt fig hos Grøebiffoppen i York, der gjorde 

Fordring paa Suprematiet over Skotland med tilliggende Oer, medens 

dDerimod Villjam virkelig vefiderede paa Øerne og ſtod i venftabeligt For- 

bold med Magthaverne i Norge, er det tydeligt nok, at Norges verdslige 

Herredømme over Orknoerne har givet Anledning til alvorlige Iviftighe- 

Der om disſe mellem den yorkſke Erkeſtol paa Den ene Side, og Den bre 

miſke, eller Dens Gjterfolger for Nordens Vedfommende, den lundſke, paa 

den anden, hvilfe begge endog bver for fig have vedblevet at indvie Bi— 

ffopper, indtil endelig Oprettelfen af Erkeſtolen -i Norge, hvortil Orkn— 

øerne ved Erektionsbullen udtryffeligt henlagdes, og fom Viljam oplevede, 

afgjorde Sagen til hans Fordel. Stiftelſen af Erkebiſkopsſtolen i 

Birgsaa, og Jndvielfen, faa vel af Thorolf, fom af Rodulf den ældre, ev 

allerede ovenfor omtalt 3). Rodulfs Indvielfe figes udtryffeligt at være 

fleet efter Kong Malkolms og Dronning Margretes Befaling *). Efter 

Rodulf indviede Erkebiſtop Girard i Yorf (1100—1108) en vis Roger 

til Biftop paa Orkno *); og til Dennes Gfterfølger indviede Erkebiſkop 

Thomas den yngre (1108—1114) den før omtalte Rodulf den yngre 5), 

der nævnes i engelfte Diplomer og Unnaler lige ned til 1144, og ifær 

fpillede en fremragende Rolle ved fin Nærværelfe i det frore Slag ved 
MNorthallerton, 22de Auguſt 1138, hvor den gamle Biſkop Thorſtein af 
Yor havde fendt ham i fit Sted, for at opmuntee den engelfte Hær, og 

1) Den fidfte grønlandffe Biffop, der vefiderede i Landet, fynes at have været 
Henrik, fe ,, Grønlands hiftoriffe Mindesmerker III. S. 897. 

2) Se Orkneyinga Saga. S. 137, faa vel fom St. Magnus's Saga, S. 536; 
paa begge Steder heder det, at han var ,førft Biffop”. Paa en Blyplade 
funden i hans Grav, kaldes han ,,Willielmus senex, primus episcopus*, og 
t de islandffe Annaler S. 68, „Villjam den gamle". 

3) Se ovenfor S. 217. 

2) Stubbs, Acta pontif. Eborac., hos Twysden, S. 1709, 

3) Stubbs, I. c. S. 1710, 

5) Stubbs, I, c. S. 1713. 
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give Den fin Belfignelfe ). Imidlertid var Biſkop Billjam, fom det fynes, 

i uforſtyrret Befiddelfe af Biffopsftolen; han døde 1168, og flak da 

have beflædt den i 66 (man maa Dog fnarere formode 56) Aar *). 

Da Villjam, fom det I det følgende vil fred, længe gjorde Vanſkeligheder 

ved at anerfjende St. Magnus's Hellighed, ligger den Slutning temmelig 

nær, at Magnus, der havde fine mefte Forbindelfer med Skotland %) og 

England, begunftigede NRovdulf, medens derimod Haafon Jarl, med hvem 

han temmelig fnart fom paa en fpendt Jod, underftøttede Villjam, der 

enten ved hans, eller Kong Siquds, eller begges Beftræbelfer er bleven 

udnævnt og indvier til Medbiffop. Det faldt da faa godt fom af fig felv, 

at medens Nodulf, Magnus's Biſkop, boldt fig til Erkebiſkoppen af York 

og underftøttedes af bam, maatte Villjam, Haafons Biftop, føge fin Støtte 

hos den anden Erkebiſkop, Der vegnede Orknoerne til fin Provins. Da 

Maqnus, fom Det ogfaa vil fres, førft blev begraven i Chriſtkirken i Birgsaa, 

er det vimeligt, at dette Sted har hørt til bans Deel af Øerne, og at 

Rodulf faaledes indtil fin Død bar funnet opholde fig ved Den ber op— 

rettede Biffopsytol; efter hans Død fee vi Villjam tage den i Beſiddelſe *), 

men bvor ban imidlertid opboldt fig, nævnes ej; man maa formode, at 

det enten bar været i Kirfevaag, hvortil Biftopsftolen flyttedes, og bvor 

Der allerede ftod en til St. Olaf indvirt Kirke, eller, hvad Der er Det 

rimeligfte, paa Egilso, hvor der ligeledes ftod en gldgammel Kirfe*), og 

fvilfen fiden oftere nævnes fom Hans Opholdsjted, endog for Biſkopsſto— 

1) Rodulf optraadte her fom Gotlands Fiende, thi ved Northallerton anførte 

Kong David af Skotland i egen Perfon den føotføe Hær mod de northum- 

berlandføe Maroner, men blev aldeles flagen. Dette Slag er Vær bekjendt 

under Navnet ,,Standart - Slaget”, fordi Englænderne, paa FJtalienernes 

Biis, havde indrettet en carroccio eller ftor Vogn med en Maft, hvorfra 

Bannere vajede, og bvorpaa tillige et Skrim med Hoftien var fæftet. Se 
tappenbergs Gefd. Englands I. S. 319—323. 

Det vil fiden efter blive viift, at St. Magnus maa være drædt 1115, medens 

Sagaen nævner 1104. Da den vimeligvits har benyttet dette War fom Ud— 

gangspunkt for Beregningen af VBilljams Funktionstid, nemlig faaledes at 

hans FJiltrædelfe vegnedes fra det andet eller tredie War før Magnus's Død, 

bliver det vette Iiltrædelfes-Aar fandfynligviis 1112 eller 1113. Han omtales 

heller itfe før denne Tid. 

Magnus var gift med et ſtotſkt Fruentimmer, og bad før fin Død Haakon 

Jarl om at maatte blive fendt til deres fælles Venner, fe nedenfor, jvfr. 

Ortneyinga Saga S. 130. 

Orkneyinga Saga S. 136, jvfr. St. Magnus's Saga, S. 536. 

Ut der da var en Kirke i Kivfevaag, ligger allerede i Navnet; jvfr. ovenfor 

GS. 144. Jen Egiléø havde fandfynligviid ligeledes Navn efter den der flaa- 

ende, af Paperne opførte Kirke (ecclais, fom Ordet ecclesia af Gaelerne 

fordrejedes fr Unn. for Nord, Oldk. og Hift. 1852. S. 58. 76). 

2 
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fens  Flytning og Opførelfen af den nye Kirke i Kirfevaag '). Efter 

Navnet at dømme, fynes det fom om Villjam felv var fra Skotland eller 

(England; og man ſkulde næften formode, at ban har været en Munk fra 

Melroſe Klofter, Der i Det mindfte fenere fynes at habe ſtaget i et Slags 

Forbindelje med Kirfen paa Orknø *). Kan man faaledes benføre Villjams 

Optræden fom Biftopi Birgsaa til 1115, bliver ogſaa denne Biſkopsſtols 

vedvarende Forbindelfe med Morge og Den norffe Kirfe at vegne fra dette 

Aar, og ev altfaa famtidig med Sigurds kirkelige Virffombed, der vift- 

not ogfaa her har baft en ikke ringe Indflydelſe. Den fynes næften 

endog at fpores lige til Syderøerne, thi disfe Oers Biſkops-Fortegnelſe 

vifer o8 paa Siguds Tid en Biffop Ragnvald fra Norge over Man 

og Oerne 3), medens derimod Crøebiffop Thomas af Yorf indviede til 

Biftop en VBimund, Preft paa Øen Skid 4), der ikke forefommer i Vi- 

ffopsrærfen og faaledes neppe bar tiltvaadt Embedet. 

Island havde paa Denne Tid, fom det nedenfor nærmere ſkal omta- 

fe8, faaet en ny Biſkopsſtol oprettet for Mordlandet paa Høle (1105) 

ved Siden af den førfte paa Skaalholt, og Det ev ikke ufandfynligt, at 

dette Exempel har bidraget betydeligt til ogfan i Movderiandet at værtke 

Uttraa efter flere Biſkopsſtoles Oprettelfe og De [førre Diftvifters Deling. 

Den nye Biftop, Jon Agmundsføn, faa vel fom bans Efterfolger Ketil 

Thorſteinsſon og Gisjurs Efterfolgere paa Skaalholts VBiftopsftol, Fhor- 

laak Runulfsføn og Magnus Einarsſon, indviedes alle af Erfebiftop Asſer 

i Lund *). Vi have feet, at Kong Sigurd fendte Arnald til ham, for at 

1) Denne grundlagdes ej, fom det nedenfor vil ſees, førend i 1137; medens 

Egilso dog omtales fom Biſtop Villjams Opholdsfted allerede i 1136, fe 

Drineyinga Saga S. 192, Den omtales fom faadan, men fenere ogfaa 

S. 222, 230. 

2) Det er faaledes vift, at en Laurentius, Munk fra Melrofe, der tidligere 

havde været „Abbed“ paa Orknø, i Uaret 1175 valgtes til Abbed i Melrofe 

(fe Chron. de Mailros ved dette Aar). Melroſe var Benedittinerklofter ind- 

til 1136, da Kong David I refovmerede det til Giftercienfertlofter. , „Munke“ 

omtales paa Ortnø ved 1158, fe Orineyinga Saga S. 370. 

3) Se Biftops-Fortegnelfen i Unhanget til den Manſke Kronike, Johnſtones Udg. 

S. 44. Som de tre førfte Biffopper nævnes her Roolwer (Rolf), Billjam, 

og Haamund, Søn af Jole, den fidfte i Gudrød Grovans Dage, altfaa før 

1095. Efter ham, figes der, fom en Englænder, Gamaliel, og derpar 

Ragnvald fra Norge. Den anden Biffop fra Ragnvald af at regne næv- 

nes fom død i 1193 eller 1203; og Magnvalds Viltrædelfestid falder ſaale— 
des netop i Sigurds Dage. Der fortælles at han aller førft fik af Prefterne 

i Man Srediedelen af alle kirkelige Jndtægter, for at de fiden kunde være 

frie for alle Udpresninger af Biffopperne. 

4) Stubbs I. c. 6. 1217, 

3) Se herom Hungrvaka, faa vel fom Finn Jonsſons islandſte Kirkehiftorie I. 

S. 222. Om Jon Agmundsſon, fe ovenfor S. 500 fla. 
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indvies til Biffop i Gronfand, og Derfor maa man vel flutte, at ban og- 

faa bar indviet alle de øvrige norffe Biftopper, bvis Udnætnelfe faldt 

mellem Grøeftolens Oprettelfe og bang Død, 1138. Med andre Ord, det 

lundſte Grøefædes Primat over den norffe Kirke bar været fuldvfommen 

anerfjendt i Norge og paa Island, og Grøebiffop Asſers JIndflydelfe paa 

Biffopsdømmernes Ordning og Deling, faa vel fom de vvrige Foranftalt- 

ninger, fom Dermed ftode i Forbindelfe, fan Derfor iffe andet end have 

været betydelig ). Ved Siden af bam bar maaffee ogſaa Kongernes Stif— 

moder, den fredelffende og Gejftligheden hengivne Margrete Fredkolla, neppe 

udviklet mindre Birffomhed i firfelig end i politift Henfeende. Hendes og 

Kong Sigurds Beftræbelfer fom bimanden ber imøde, og Vi ville i det 

følgende endog fee et Forbund indganet til Chriſtendommens Fremme mel 

fem Sigurd og hendes Mand Kong Nifolas, hvorved hun, fljønt ej ud 

tryffelig nævnt fom den, Der fliftede Det, Dog omtales faaledes, at man 

aner hendes Jndflydelfe paa Legge Partier, og maa foreftille fig hende fom 

den egentlige Stifterinde *). 

Af den inderligere religiøje Frang, fom, vakt ved Korstogs-Jveren, nu 

rørte fig bos Det norffe Folk, og gav det firfelige Liv et hidtil ukjendt 
Øpfving, udgif ogſaa Oprettelfen af de forſte Munkekloſtre, der faa vel 

fom Biſkopsſtolenes Stiftelfe udtryffeligen tilægges Kong Siqurd, af den 

famtidige Ordrik Vitalis. Om et af disfe Kloftre er der allerede frar 

ovenfor talt, nemlig Munkelivs Benedittiner-Klofter i Bergen, der egent- 
fig opvettedes af Sigurds Broder Eyſtein, men med hvis Organtfation 

dog viftnof ogfaa Sigurd i fin Ene-Regjeringstid har baft meget at bejtille. 

Bi bave ligefedes omtalt dets Forhold til St- Albani Benediftiner- 

kloſter paa Gellø, hvis Dprettelfestid ikke angives nogenfteds i De nu 
tilgængelige Kilder, og bvilfet man derfor funde friftes til at antage ſtif— 

tet allerede af Olaf Kvrre, naar iffe den famtidige Ordrif, bvis Ord her 

have færdefes Vegt, udtryfkeligt fagde at man før Sigurds Tid ej fjendte 

1) Ubeldigviis er den Pavebulle, hvorved Lunds Erkeſtol oprettedes, nu tabt, 

faa at man ej tan fee, hvor mange af Nordens Lande der underlagdes Er— 

feftolen. Ut Norge, Sverige og Island maa have været nævnte, er tyde: 

ligt not af det foregaaende; men mere tvivlfomt er det, Hvor vidt ogfaa Orknz 

øerne og Syderøerne have været omtalte; dog maa man vel antage det. 

Derhos ev det ikke ufandfynligt, at de enkelte Biffopsftole have været op- 

regnede, hvilket juft paa denne Tid vilde have Funnet afgive megen Oplysning 

om Forholdene, 

Nemlig i Sigurd Jorfalafareré Saga Gap. 38, Snorre Gap. 27. hvor der 

handles om det af Nitolas og Sigurd i Fællesffab aftalte Tog for at drift 

ne bet hedenſte Smaaland. Her forudfrikfes en Notité om at Nikolas hav- 

be egtet Magnus Barfods Enfe Margrete, Om hendes Kjerlighed for og 

Gavmildhed mod Kirken, fe Saro, S. GIS. 
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Munfefloftee i Norge. Man maa derfor, fom allerede ovenfor antydet, 

formode, at der viftnok allerede i Olaf Kyrres Tid har boet Munke ved 

St. UAlbani Kirfe paa Sellø, manffee ogfaa, efter Biftop VBernhards 

Flytning til Bergen, paa Nordnes ved denne Stad, men at det fun var 

Munke fra fremmede, tfær engelffe, Benediftinertloftre, der vare forffrevne 

til Landet fom Biffoppernes Hjelpere, og iffe dannede færffilte eller felv- 

ftændige Klofter-Konventer, førend disfe oprettedes af Eyſtein og Sigurd. 

Den egentlige Oprettelfe af Sellø Kloftev maa faaledes med ſtorſt Sand- 

fynlighed- tilægges Kong Sigurd, og da vi oftere finde, at Brødre afø 

Munkeliv forfremmedes til Abbeder i Sellø, men Abbederne i Sellø igjen 
oftere forflyttedes famme Egenſkab til Munkeliv, vifer Det fig tyvdeligt, 

at det fidfte bar været betragtet fom Den fornemfte og tildels overord- 

nede af De tvende nøje forbundne Stiftelfer; og beraf funde man da vel 

igjen Drage Den Slutninq, at Kloftret i Sellø, fom formeligt ovryaniferet 

Benediktiner-Klofter, er vngre end Munfelivs, og ſkylder Kong Sigurds fe- 

nere Regjeringsaar fin Filværelfe 1). 
Et andet Klofter, der ogſaa og med førre Grund, gjør Munfelivs- 

floftret Mangen. ftridig med Henfyn til Wilde, er det tidligere omtalte 

Klofter paa Holm eller Nidarholmen, ni Muntholmen ved Nidaros, 

om bvilfet Det er vift, at dets Stiftelfe allerede forføgtes af Kong Kuut 

Den mægtige, men fom Dog iffe fynes at bave haft nogen Fremme, faa 

at dets Oprettelfe i vore Saqaer eenftemmigt” tillægges Magnus Barfods 

Stallare Sigurd Ullſtreng, opfordret dertil i fin Sygdom af Preften Jon 
Agmundsføn, der fiden blev VBiffop i Hole par Island. Hvor længe 

Sigurd Ullſtreng fevede, og hvad Tid han opvrettede Kloftret, nævnes in- 

genfteds, det heder fun at ban opbyggede det vg Doterede Det med fit 

Odelsgods 2).  Hannævnes ikke efter Magnus”s Død, og man funde der- 

1 Om Gellø Klofter fe Langes norffe Klofterbiftorie S. 537—544. Her op: 

Iyfes (S. 540) hvorledes Einar, AHbed i Sellø, i Uaret 1305 blev Abbed i 
Munkeliv; hans Gftermand i Sello var Heming, der fiden (1326) ligeledes 

blev Abbed i Munkeliv, og efterfulgtes i Sellø Klofter af Erling, Broder i 

Munkeliv, i 

J den utrykte Jon Agmundsføns Saga ſtaar udtrykfeligt: ,,Saaledes fige 

merkelige Mænd, at den hellige Biffop Jon har tiliagt og befalet ham 

(Sigurd Ullftreng) i Skriftemaalet, at han af fit Gods ſtulde oprejfe et 

Svartmunkeklofter (faaledes Éaldtes nemlig hos os Benediktinerne) i Nidar- 

holmen, og give bertil faa meget Gods, at Guds FJjeneftemænd maatte 

Éunne leve der vel og fømmeligt; det er bekjendt for mange, at Sigurd Ull: 

ftreng har faaet Holmen til Foræring af Kong Magnus, og at han førft uf 

alle bar funderet bemeldte Klofter, famt dertil givet fit Fædrenegods (födur- 

leifé) og mange ftore Gaarde". 
Mund. Det norffe Folks Hiſtorie. J. ul. 40 
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af føle fig friftet til at flutte, at ban iffe fænge overlevede Bam; var fan 

en Søn af den i Aaret 1030 dræbte Nut paa Viggen, maatte han oge 

faa ved Magnus'8 Død være en meget gammel Mand: ja endog om 

ban var bang Sønneføn, maatte ban Da være en Mand i fine modnere 

Mar. Kloſtrets Stiftelfe fan vel faaledes omtrentligt fættes til Fiden 

omfring 1105. Holmen blev ham foræret af Kong Magnus, i bvis Le- 

vetid ban altfaa bar forberedt Sugen; Godfet, han føjenfede Dertil, maa, 

fiven det var hans Fadrenegods, forſt og fremft bave beftaaet af Gaarden 

«Viggen med Filbehør. Det indviedes til St. Benedikt, Munfevæfenets 

egentlige Oppavsmand i hele det veftlige Guropa, famt til St. Laurentius, 

og faldes ftundom Benedittiner-, ftundom Kluniacenfer-Rlofter. Til denne 

Orden hørte det aldeles beftemt i fenere Fivder, og det er fandfynligt, at 

allerede Sigurd Uklftreng bar indrettet det faaledes: med Vishd vides 

dog intet derom, og faa meget ev fikkert, at Det Klofter, Kong Knut opret- 

tede eller vilde oprette, var et Beneviftiner-Klofter. Det blev fiden et af 

Norges vigefte og mere anfeede Kloftre '). 
I Sigurds Did fliftedes, fom man maa antage, tvende rige og anfeede 

Nonnekloſtre, begge af Benediftiner-Ordenen, og begge i Viken, nemlig 
St. Mariæ Nonneflofter i Oslo, og Nonnefloftret i Gimso. 
I det mindfte maa dette have været IJilfældet med det fidft nævnte, der 

efter al Sandfynlighed var ftiftet og Doteret af Ven forben omtalte Dag 

Gilivsføn, Magnus Barfods Lendermand og Krigsfamerat, hvis egen Datter 

Bauglid i Aaret 1161 nætvnes fom Kloſtrets UAbbLedisfe*), og fom felv 

iffe nævnes efter Magnus's Død, hvorfor man maa formode, at bun ej i 

mange Uar har overlevet ham. Det maa tillige anfees fom temmelig vift, 

at der efter 1130, Kong Sigurds Dodsaar, neppe fiiftedes flere Benedikt 

tiner-Kloftre, thi Giftereienfer-Kloftrenes Fid var nu fommen?). Med 

Kloftret i Gimsø ftod Oslo Nonnetlofter i den nøjefte Forbindelfe; man 

finder faalede8 WAbbedisfer i Gimso, der havde været Nonner i Oslo, 

og beraf opftaar endog ſterk Formodning om at Kloftvet i Oslo var Det 

ældfte og meeft anfeede. Denne Formodning beftyrfes derved, at Nonnekloſtret 

i Oslo, fom det fynes, lige fra fin Oprettelfe af, var i Befiddelfe af 

Gaarden Ufer med Patvonatsretten til Akers Kirke og alle dens preftelige 

Indtægter: en Overdragelfe, Der nærmeft fynes at maatte have fundet Sted, 

1 Om Holmé Klofter fe Langes Klofterbiftorie S. 316—338. 

2) Haakon Herdebrets Saga Gap. 15 

3) Se herom Langes Klofterhiftorie S. 73 flg. Det førfte Giftercienfer-Nonne- 

flofter, Jart i Borgund, fiden Hovedkloſter for alle Nonnekloftre af denne 

Orden, ftiftedes allerede 1120. 
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da Biſkoppen af Oslo tiltraadte fin Kathedral-Kirke, Hallvards-Kirken ), 

og ſaaledes ej fænger trængte til nogen ikke-kongelig Kirke til Udforelſen af fine 

Funktioner. I Sagaerne nævnes Oslo Nonnekloſter (Nonnefeter i Oslo) 

after førft i famme War, 1161, fom. Gimss Klofter omtales ?). Der har 

faaledes vilt heller iffe været lang Tid mellem deres Oprettelfe.  Monne- 

kloſtret i Oslo ftod paa det Strog, der I ældre Tider, ligefom nu, faldtes 

Reret, og da var Stadens yderſte bebyggede Punkt mod Nordveft; da Sp- 

en dengang naaede meget fænger op end nu, bvor faa meget Land er 

opdæmmet mellem begge Give, Akers- og Oslo-Elv, maa det ſoges omtrent 

ved Foden af den nu faafaldte Enerhoug 3). Gimsø Klvfter, anlagt paa 
den af Skiens-Elvens Fosfer omflyngede Gim$ø, omtrent lige over for 

Dag Gilivsføns Gaard Bratsberg, har fandfyuligviis bidraget meget til 

at Den nuværende Kjobſtad Skien (Skidan) vejfte fig. Fra umindelige 

Tider maa Dette Sted, I en vel bebygget Egn, hvor den Clv, der famler 

alle de ſtore thelemarfffe Vasdrag, bliver fejlbar lige til Havet, have været 

Det naturlige Skibsſtade med Nauſt og svrigt Tilbehor for Størftedelen 

af Grenland og Thelemarkens Befolkning, have været Fjordens vigttgfte 

Handels- og Markeds-Plads, uden dog at kaldes nogen By; fom faadan 

nevnes Stedet udtrykfeligt ført st Par Aarhundreder efter Klojfterets 

Oprettelfe 4). 

Men Sigurds vigftigfte Handling til Kirfens Bedſte, var Fndfø- 

relſen af Tiende, bvilfen han under Ed bavde lovet i Jerufalem, da han 

modtog hiin Spaan af det hellige Kors. Hvorledes en faa betydelig vg 

i Folkets frie Gjendumsret indgribende Afgift funde blive vedtagen af 

Det, ſiges ingenfteds; vi erfare fun, at Sigurd fil den vedtagen, vg at 

') Ultfaa mellem 1115 og 1120. 

2) Nemlig hvor Slaget mellem Kong Inge og Haakon Herdebred omtales, 

Haakon Herdebreds Gaga Gap. 18, Snorre Gap. 18, fe nedenfor. Her 

nævnes Nonnefeter fom Byens vderfte Punkt mod Nord, Srolleborg fom 

det pderfte mod Syd. Dog faar der ikke, at Nonnefeter lag ved Soen. 

Se Langes Klofterbiftorie S. 653 flg. 

Stien nævnes, uden at man dog fan fe, Hvor vidt det var en By, aller førft 

ved 1184 i Sverres Saga Gap. 91; dog feer man bheraf, at Hetlungerne 

havde bragt med fig fra Sogn til Stien en Mangde af de haarde Bryne- 
ftene (Handfteine) fra Eidsborg langt oppe i Thelemarken, der endnu ude 

føres i betydelig Mængde over Sken. Altſaa var den dog da UDfFibnings- 

fted. Den nævnes itte, hvor Gregorius Dagsſons Begravelſe 1161 omtales, 

uagtet der dog var god Lejlighed dertil, lige faa lidet i Inges Saga Gap. 

26, Snorre Gap. 29, i Anledning af Kong Eyſteins Iog for at, fange Gre- 

gorius,  Ultfaa har Stedet maaffee da endnu ej været en By. De aldſte 

Privilegier for Stien, fom fjendes, ere af 1358, men da omtales Byen alle 

rede fom fænge beftaaende. Den nævnes fom Sysſelmands-Reſidens allerede 
paa Haaton Haafonsjøns Tid, fr Haakon Haafonsfens Gaga Cap. 283. 

40 * 

— 
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Biftoppen I Nidaros, Adalberts Gftermand, ved Navn Simon, herved 

maa bave været bam bebjelpelig: der findes nemlig en enfeltftanende Opteg— 

nelſe, der udtvyffeligt nævner Simon fom den førfte, Der indførte Tiende 

i Norge"). Man maa antage, at Fienden paa denne Tid anfaaes for en 

faa værentlig Jndretning i ethvert rifteligt Kirfefamfund, at beller ikke 

Nordmændene froede at funne unddrage fig den, uden Derved at paadrage 

fig Mistanfe om Lunfenbed i roen, vg Mangel paa Omforg for deres 

aandelige Vel *). Dette fynes ogſaa atfremgan af bvad der fortælles om 

Fjende-Afgiftens Vedtagelfe paa Island, der allerede, fom vi have nævnt, 

pavde fundet Sted et Snees Uar tidligere ved Biſkop Gisſurs Buftra- 

belfer, og hvoraf vel Mordmændene nærmeft bentede dere8 Exempel. Her, 

heder det, overlagde Biſkop Gisfur, Den lærde Sæmund Preft i Odda, 

og den floge Lovfigemand, Markus Skeggesſon, med binanden og føgte 
med Hovdingernes Biftand at Drive Det dertil, at Tiende-Afgiften vedtoges 

fom Lov, faafedes at Enhver ydede anrlig Tiende af fit Gods og al fin 

fovfige Indtægt, figefom det var Skik i andre Lande, hvor chriſtne Foll 

bo; og ved deres Maad og floge Overtalelfer fom det virkelig Dertil, at 

man vedtog at give Tiende, der fiden ſkulde deles i fire Dele, af bvilke 

Biftoppen ſkulde have ren, Kirferne een, Prefterne een, og De Fattige ven” 3). 
Paa famme Maade og af famme Grund er vel ogfaa Fienden bleven ved 

tagen i Norge, maaffee famtidigt med Biſkopsſtolenes Oprettelfe. Gam— 

mel Vedtæyt, beder dDet i en fenere fongelig Retterbod om Tiende og an» 

dre firfelige Ufgifter, og guddommelige Forftrifter paabyde, ligeſom og bele 

fige Mænds VBeftemmelfer, ſaavel Deres, Der levedei Verdens førfte Tider, 

fom deres, Der fom efter Dem, bevidne, at enhver driften Mand bør med 

tette yde Jiende af al Den retmæsfige Indtogt, Gud forunder Menneftet i 

denne Verden, for at han Dermed fan tilfjøbe fig den tiende Deel i Him- 

meriget hvortil Menneſket fra førft af var flatt, men hvorfra det fiden 

blev jaget ved Djævelens Forførelfer; og er den Iyffelig, fom gjør Det med 

god Vilje, men Den ulyffelig, der forfømmer Det" *). Vi erfare, hvorledes 

iffe mange Fi-Aar fenere, Da Erkebiſkopsſtolens Oprettelfe forberededes 

i Norge, tolv af de vifefte Mænd fra hver Biſkopsſtol i Norge tilligemed 

Biſkopperne og Kardinal Nikolas vedtoge idet mindfte en Beftemmelfe om 

1) Nemlig den ældfte af de forhaandenværende Bifperætker, fr Norſt Iidsfrift 

V. 6. 42. 

2) SJienden, allerede grundlagt i de mofaifte Love, blev faa tidligt, fom paa | 

Kirfemødet i Måcon 585 erklæret for en Kirken tilfommende Nettighed. I 

England var den allerede indført af de angliffe Konger. 

3) Hungrvata Gay. 6. 

4) Norges gamle Love I, S. 459. 
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Gaver, fom Kardinalen onſkede indforte 1); ſandſynligviis bave de paa 

Den Maade vedtaget alle de ovrige Foranftaltninger, han bragte iſtand, og 

fandfynligviis bar vel ogſaa Kong Sigurd baaret fig ad paa famme Maade 

for at faa Sienden vedtagen. Fremgangsmaaden ved Fiende-Beregningen 

foreffreves paa Island faaledes: Hver Høft ftulde der holdes Møde i 

enhver Repp (Heredsafdeling) for at beftemme FJiende; her maatte enhver 

tiendepligtig Mand møde enten perfonlig eller ved Fuldmwgtig, og under 

Ed angive faavel fin Formue fom fin FIndtægt. Fem Mænd fkulde ude 

vælges til at beregne vg ſkifte FJienden*). Stort anderledes fan man 

neppe heller bave baaret fig ad i Norge, i det mindfte i Førftningen, indtil 

den tiltagende Mængde af Erhvervsgrene gjorde Beregningen mere indvik— 

fet. Det faldt af fig felv, at Tienden fornemmelig ydedes in natura, 

navnlig var Dette Jilfældet med den aarlige Korn- og Fiftetiende; deri- 

mod blev Fienden af andre Grovervsgrene, ligeſom paa Island, erfagt i 

Penge eller Penges VBærd; det famme maatte være FJilfældet med Hoved 

tienden?). For Vrangvilighed i at yde Fiende fattes haard Straf; i 

Gulatbingslagen ftraffedes den tredie Aar med Forbrydelfe af Gods til 

Biftoppen, i Froftathings- og Cidfivatbingslagen fjerde Aar med Forbry- 

dDelfe af baade Fred og Gods. FImidlertid lykkedes det, fom man feer, 

iffe overalt i Norge at faa Fiende-Afgiften ordnet paa Denne Maade. 

I Thelemarken blev Den aarlige Indtagts-Tiende aldrig indført, fandfyn- 

figviis fordi Indbyggerne ej vilde underfafte fig den, men i dens Sted 

vedtoges Den faafaldte Hoved-Tiende, der ydedes eengang for alle, af 
enhver Der førfte Gang gjorde fit Bryllup, og beftod i Den tiende Deel 

af Alt bvad han Da ejede*). Denne Indretning, fom fidenefter ftedfe har 

beftaaet i Fhelemarfen, gav i fenere Aarhundreder Anledning til at denne 

1) Norges gamle Love J. S. 447. 

2) Biffop Gisjurs Statut, 

3) Ældre Froftatbingslov Gap. 19: „Til Skreid-Tiende ſkal man gaa til Hjell, 

og ved: Korn:STiende til Lade”, dog tilføjes der, ,maar han der udfælger af 

hvert Slags“. GEidfivalagen figer udtryffelig Gap. 32, at Tienden ſtal ud- 

vedes paa Ageren, Biffop Gisjurs Statut nævner derimod Wkvivalents Be- 

regning. J Gulathingslagen findes ingen udtrytfelig Beftemmelfe, 

I den ældre Vikſke Ghriftenret, Gap. 11, lyde Udtryffene fom om enhver 

var pligtig at udrede faadan Hovedtiende og FIJndtægts (åvaxter) Tiende; 

men Meningen er aabenbart, at Beftemmelfen om Hovedtiende fEulde gjelde 

lige faa fuldt for de Diftrifter, hvor den anvendtes, fom Beftemmelfen om 

Indtægtstiende for de øvrige. Og nu var Hovedtiende-Diftriktet Fun Ihele- 

marfen, hvorfor Hovedtiende heller ikke antydes i de øvrige Ghriftenretter. 

Hovedtienden beftemmes endnu i en Forordning af Ghriftian IV til 1,9 af 

bvad Bonden ejer; i den fenere Jid er den founden betydeligt ind. Ge 

Willes Beffrivelfe over Silegjord S, 284. 

4 
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Deel af Grønafylfet, hvor fun de ſadvanlige Skatter, ingen regelmæsfig 

Fiende, fvaredes, faldtes Skatlandet, medens derimod den øvrige — 
eller Grenland, Havund og Veſtmare, kaldtes Tiendetaget. 

Tienden deeltes, fom Det allerede ovenfor er nævnt, faavel i Norge 

fom paa Island i fire lige ftore Dele, mellem Biſkoppen, Preften, Kirken og de 

Fattige. Dette var noget anderledes md i Sverige, hvor Preften forſt tog 

en Fredicdeel, og de øvrige to FIrediedele fliftedes ligt mellem Biftop- 

pen, Kirfen og De Fattige"). Tienden maa have medført en vverore 

dentlig Forandring i Gejſtlighedens Stilling. Fra Afbængigbed og ſand— 

fynligviis Fattigdom fom den nu med et til Selvftændigbed og Belftand. 

Hvis den nu, fom i Størftedelen af det øvrige ofridentale Europa, ogſaa 

i Morge ved ſtreng Fagttagelfe af de paany indffærpede Coelibatslove 

havde affondret fig fra den øvrige Decl af Folket, vilde Den vel ogſaa 

her, fom andenftedå, meget fnart have dannet en egen Stat i Staten og 

overfløjet Kongemagten. Men Coelibatslovene fom i Norge aldrig vet i 

Udøvelfe, deels fordi De nu engang ſtrede imod Folteaanden, deels fordi Egte— 

ſkaberne felv endnu fædvanligviis bleve indgangne paa Den ældgamle Viig, 

fom en Civil-Akt, uden den kirkelige Vielfe, Der ej engang omtales i de 
ældre Kirfefove, hvoraf fulgte, at Preftens Egteſkab, ihvorvel det i borgere 

fig Henfeende var fuldfommen lovgyldigt, Dog fra Kirfens Standpunkt 

afene betragtedes fom et Konfubinat, med bvilfet man for Det mefte ej 

regnede Det faa nøje*). Saaledes vedblev Gejjtligheden fremdeles at fraa 

i den nøjefte Forbindelfe med det øvrige Folk, og dens Interesfer fliltes 

ikke faafedes fra Folkets, fom i andre Lande. Hermed ev Det ikke fagt, 

at Gejjtligbedens Indflydelſe i fig felv blev mindre. Fvertimod gjorde 
den fig vefendog i mange Filfælde faa meget mere gjeldende, fom de Gejit- 

fige ved flere Baand fnyttedes til deres Omgivelfer. Men dens Jndfly- 

1") Se Øftgetalov Ghriftenbolt Gap. 9, jvfr. Veftgotalov Kirkebalk Gap. 17. 

J England deelteg Tienden i tre Dele, mellem Kirken, Gejftligheden og de 

Fattige, fe ACdhelredö Love IX. 6. Her ſtulde ogfaa RKorntiende erlægges 

paa Ugeren for hver tiende Kornmaré, fom Ploven gjennemffar. 

2) Der er ovenfor, ved flere Lrjligheder, nemlig S. 508, i Unledning af Inge— 

bjørg FJarlemoders Egteffab med Kong Malkolm, omtalt, hvorledes de bore 

gerlige Egteſkaber i Norden (danico more, fom Villjam af Juméges figer) 

betragtedes fra et ftrengt Eirkeligt Standpunkt fom Kontuvinater. For øvs 

rigt blev den firfelige VBielfe ikke udtrykkelig paabuden, førend efter at den 

var bleven erklæret for et Satrament, i det 12te Uarhundrede. J vore 

ældre Kirkelove paabydes den ikke førend i Erkebiſtop Jons fra 1280, Cap. 

41. Gejftliges Giftermaal og Børn omtales paa FJéland lige til Reforma- 

tionen; i Norge har man flere Advarfelsbreve fra Biffopperne, hvorved ens 

telte Prefter tilholdes at fille fig fra deres ,focariæt, uden at Advarfelen 

fynes at Have frugtet, og faavet „Biſtopsſonner““ fom „Preſteſonner“ om: 

tales udtrytfeligt, i Sardeleshed i Lovene ældre end det 13de Aarhundrede. 
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delſe virkede i en anden Metning, Der mere ftemmede med dens Kald. 

Den velgjørende Modvegt mod Feuvdal-Ariftokratiet8 Overgreb, fom Gejft- 

ligheden, netop ved fin ifolerede Stilling, I De andre Lande dannede, ber 

bøvedes iffe i Norge, der ikke engang fjendte noget Feudal-Uriftofrati, og 

bvor Folfet felv endnu havde Myndighbed not til at holde Overgreb fra 

Kronens Side Stangen. Det var førft under de fenere Partiftridigheder, 

men ogfaa Da fun ved fine Forbindelfer med det øvrige Folk, at Gejjtlig- 

heden fom i anbenbar Strid med Kongemagten. 

59. Segivenheder paa Island. Biffopsftol paa Hole. Lovbogen reven. Sa— 

mund og Are frode. 

Vedtagelfen af Fiende-Yvdelfen paa Island anfaaes med Nette fom 

et Tegn paa den fore Magt, Biftop Gisfur FIsleifsføn udøvede over De 

ellers faa egenmægtige og føolte islandffe Høvdinger. Gisfur var, figer 

Den famtidige, paalidelige Are frode, ,mere afholdt af alle fine Landsmænd, 

end nogen anden, fom vi vide om, af Dem Der have været her paa Øen, 

og formedelft hans Yndeft, Sæmund frodes FJaler, og Markus Lovfige- 

mand$ Naad, blev det vedtaget fom Lov, at alle Mænd opregnede og 

vurderede fit Gods, og fvore at Angivelfen var rigtig, enten Det nu var i 

Jordegods eller Løsøre, famt fiden betalte Jiende. Dette er et merteligt 

Segn paa, hvor hydige Indbyggerne vare denne Mand, at han kunde bringe 

Det Dertil, at alt det Gods, der fandtes paa Island, blev vurderet under 

Ed, ja Landet felv, Fiender udredede, og en Lov Dderom vedtagen, faale- 

deg fom det ffal være faa læge Landet er bebygget. Han bragte ogſaa 

en Lov iftand om at Biftopsftolen paa Island ffulde være paa Skaal— 
holt — før var der ingen faft Biſkopsſtol —, og ban lagde dertil Skaalholts 

£and og meget andet Gods faavel i Land fom Løsøre!). Det vifer fig 

ſaaledes at det ev et fandt Ord, naar det i Sagaen om Skaalholts forſte 

y 

Biftopper heder at Gisfur baade var Konge og Biffop over Landet faa 

fænge han fevede. I hele hans Embedstid herſkede der ogfaa for Størfte- 
delen Fred og No paa Island, og boglige Sysler og Videnffabelighed 

begyndte at dDyrfes og trives under Det nye Lys, fom Ddet med Chriſten— 

Dommen følgende VBekjendtffad til det fydlige Guropas Lærdom og itte- 

ratur udbredte. Den førfte og ypperfte af disſe Videnffabsmænd paa Is— 

fand og tillige Den, fom meeft deeltøg i Landets politiffe Begivenbeder, var 

Den allerede ovenfor omtalte Sæmund Sigfusføn, med Fimavnet frode 

eller den Éyndige. Han hørte til en af Islands mægtigfte Familier, faa- 

fom han i fjerde Led og lige nedftigende Linje ffammede fra hiin Ulf Aur— 

1) Are frodes Jslendingabok Gap. 10. 
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gode paa GSønderlandet, der udledede fin EL ligefra Harald Hildetand, 

og bvis Søn Nunolf Gode i fin Vid havde været en faa ivrig Mod— 

ftander af Ghriftendommen og med faadan Heftighed forfulgt Hjalte Skege 

gesſon“).  Nunolfé Broder Svart fif med fin Huftru Helga, en Datter 

af Tborgeiv Aasgrimsføn fra Sinn i Fyelemarfen*), Gaarden Ovda paa 

GSønderlandet, efter bvilfen UCtten fit Navnet Odda-Wtten eller Ovdda- 

Verjerne. Svart og Helgas Sonneſon var Sigfus, og Ddenne$ Søn 

var igjen Sæmund. Allerede paa Denne Tid var det blevet temmelig 

almindeligt og bidrog viftnok ikke idet til den fredelige Tilſtand paa Øen, 

at fornemme Høvdinger modtoge Undervisning og Jndvielfe fom Preſter, 

for felt at funne forvette Gudstjeneften for fine Undergivne, ligefom 

Goderne i Hedendommen, og fomme i Befiddelfe af den ftore Indfivdelfe, 

Den gejftlige VBærdighed medførte, uagtet De forreften i Get og Ult vare 

verdslige Høvdinger. Saaledes var ogſaa Sigfus paa Odda indviet til 

Preſt, og ban fendte fin Søn Sæmund (fød omkring 1056) i en ung Al— 

Der til Tydſkland og Frankrige for til Gavns at uddannes for den gejſt— 

lige Stand. Sæmund fom tilbage til Island, fom det ſynes, bhenved 

1076, tiltraadte fin Fædrenegaard Odda, og levede fra den Tid af fom en 

mægtig Høvding og fand Videnffabsmand. Ham tillagde et ikke uſand— 

fynligt Sagn Even for at have famlet, optegnet og opbevaref de gldgamle my— 

thologiſke og heroiſke Kvad, bvilfe ellers ber, fom i Danmark, Sverige, 

Tydſkland og England, ved en overdreven Goriftendoms-Jver vilde være 

gangne til Grunde. Samlingen af dDisfe Kvad har man givet Navnet 
Edda (Odemoder), og den faldes fædvanligviis etfer bam Sæmunds 

Edda. Han ffal ogfaa have udarbejdet Annaler, og man verd af flere 

udtrykkelige Udfagn i vore Kongefagaer, at ban ogfaa beffjeftigede fig med 

dDisfe, fornemmelig med Jidsreqningen, fandfynligviis for Unnalerne 3). Men 

end ftørre Fortjenefter i Denne Henfeende bar den fun 12 Aar yngre, vg 

for pvrigt med ham famtidige Are Thorgilsſon, ligeledes Faldet den frode, 

ligeledes Preft, og ligeledes hørende til em af Islands fornemfte UGtter. 

Han var nemlig en Sønneføn af Høvdingen Gelle Thorkellsføn, ſom 

ovenfor er omtalt, og fom igjen var en Søn af den mægtige Høvding 

Thorkell Gyjulfsfon paa Hvam i bans Egteſkab med den fagre Gudrun 

Ufviversdatter, Kjartan Olafsſons Elſkede og Volle den prudes Enke. 

1) Se herom ovenfor I. 2. S. 347, 355. GSamunds SlagtfFabsforhold angives 

bedft i Njuals Saga Gap. 26 Jofr. Candnaama V. 3, 6. 

2) Fhorgeir var en Broder af Fhorftein Uasgrimsføn Jjaldfteding, fe ovenfor 

11, 6. 502, 540, 

3) Ult, hvad ber videg om Sæmund frode, er nøjagtigt famlet i Finn Jons: 

føns Kirkehiftorie I. S. 198—200. Der handles ogfaa om de fabelagtige 

Sagn, der berettes om ham i Jon Biſtops Saga. 
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Thorkell var, fom tidligere nævnt, en Sonneſons Søn af Landnamsmanden 

Olaf Feilan; hvis Fader Thorftein røde og Farfader Olaf hvite havde vær 
tet Konger i Dublin og i Skotland ). Ure var fød i Aaret 1068, og 

opfoftredes i fin Barndom, da Faderen Fhorgil$ var omfommen ved et 

Ulyffestilfælde, af VBevdftefaderen Gelle; men da Denne I fin bøje Uder 

gjore en Pillegrimsrejfe til Rom, paa bvilfen han døde i Noestilde 1075, 

fom han i 1076 til den anfrede, ligeledes forben omtalte Hal Thora— 

rinsføn i Haufadal, fom dengang var bhenved 80 YAar gammel, men 

endnu ved fin fulde Aandskraft, faa at ban endog godt funde erindre, at 

Thangbrand Preſt døbte bam 1099, da ban fun var tre Aar gammel 7). 

Hos Hall forblev han å 14 Aar indtil hans Død 1090, dog fynes ban 

ogfaa at have opholdt fig af og til, navnlig 1080, hos Teit, Biftop Is— 

leifs Son3). Hall, der felv havde oplevet mange merkelige Begivenheder 

hjemme og ude, og fom ifær vidfte god Beffed om Kong Olaf den belli- 

ges Bedrifter, Da ban en FJidlang havde gjort Handelsrejfer i hans Fæl- 
fig, meddeelte Are, der havde færdeles Interesſe for alt faadant, mange 

værdifulde Oplysninger. Mangt og meget erfoor Are ogfan af Snorre 

Godes forftandige Datter, Thurid; men tfær af den mægtige Sidu-Halg 

Søn, Ovd Kellsføn, der igjen havde fine Efterretninger fra FIborgeir 

Afraads-Koll, der borde paa Nidarnes (hvor Staden Nidaros fiden blev 

anfagt), Dengang Haafon Jarl blev Dræbt, fra bvem ban vel ſaaledes 

ifær fit Beftd om Haafon Jarls og Olaf Vrygqvesføns, Bedrifter 4). 

Man fjender iffe fynderligt til Ares øvrige Livsomjftændigbeder; fandfyn- 

figvits har ban baft Godord, og boet enten paa Helgafell eller Stad, ved 

Breidafjorden; at han maa bave været vel befjendt med Sæmund frode, 

og at De maa have indbyrdes meddeelt hinanden Oplysninger, er utvivle 

1) Se ovf. L 2. S. 451, 702. 

2) Om Hall i Haufadal, fe ovf. I. 2. S. 347. 

3) Han Falder ham nemlig udtrytkelig fin Fofterfader, og figer at han opholdt 

fig hos ham, da Isleif døde. 

4) De her meddeelte Oplysninger om Ave frode findes deels i hans eget Verk, 

deels i den Jndledning, Gnorre Sturlasſon har forudſtikket faavel fin Be— 

avbejdelfe af Kongefagaerne, fom Olaf ven helliges Saga. Ure felv angiver 

Halls Alder til 94 Uar. Da han udtrvofkeligt figer, at Thangbrand 

dobte ham treaarig, Uaret før Ghriftendommen blev fovtagen paa FJsland, 

altfaa 999, hvilfet Aar vgfaa af andre GSrunde fees at være det vette, maa 

han være fød 996; hans Død falder faaledes i 1090. Ure, 12 Uar gammel 

i 1080, altfaa fed 1068, fom til Hall 7 War gammel, i Begyndelfen af 

1076, og var hos ham 14 Uar, til hans Ded, 1090, Om Thorgeir Af— 
vaadstoll fr ovf. I. 2. S. 258. 
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for fin Konge, men det var Dog fun med yderfte Nød at ban undflap Forfølgerne. 

Magnus forføgie ifte at trænge fænger frem, men fejlede ned av Elven igjen, 

og drog nord i Bifen. Han havde paa dette Tog iffe udrettet andet, end at 

berje og brænde nogle Bygder for Gauterne. Selv havde ban miftet 

mange Folk, uden at være kommen fit Maal et Skridt nærmere. Han 

havde faaledes al Grund til at være misfornøjet med Toget. 

Dette var Magnus's ſidſte Felttog i Denne Krig, thi frrar efter, 

heder det, foor der Mænd mellem Kongerne om at De flulde fiifte Fred 

mellem fig felv indbyrdes og mellem deres Lande. Det famme, tilføjed 

Der, ønffede ogfaa Grif, fom den Gang var Danmarfé Konge — ban havde 

i 1095 efterfulgt fin Broder Olaf — for fig og fit Rige. Det fader 

faaledes til, at Grif har optraadt fom Megler mellem begge de frigførende 

Konger, og bertil havde han god Anledning, da det fpendte Forhold, der nod— 

vendigvits maa have berffet mellem Norge og Danmark fiden Magnus's 

Herjetog i Halland 1096, endnu itte, faa vidt man fan fee, var bilagt, 

faa at man i Halland Hvert Ojeblik funde vente fig Ungreb af Mordmæn- 

dene, ifær Hvis Krigen fom til at drage fig nærmere hen mod dets Grænd- 

fer. Men det maatte derhos faa meget mere være ham magtpaaliggenve at 

faa en fuldftændig Frid tilvejebragt mellem Nordens tvende Folk, fom han 

juft i denne Tid med ſtorſte Jver arbejdede paa Oprettelfen af en færegen 

Grøebiffupsftol for Norden ?), hvorved det fornemmelig maatte fomme 

faare meget an paa, at det venffabelige Forhold mellem de tre Folk 

og Konger, der var afbrudt ved Magnus's Krigsforetagender, atter Fom 

tjtand. Magnus vilde dog vel neppe have lyttet til noget Fredsforflag, 

bvis hans fidfte Felttog havde været heldigere. Nu derimod maa man 

formode, at i det mindfte hans Mænd have fraraadet ham all: yderligere 

Foretagender mod Sverige, ligeſom vel og Bønderne have Fnurret temmes 

fig afvorligt over noget nyt Ledings-Udbud. Da fualedes Kongerne Grik 

og Inge, fom Sagaen udtryffer fig, fode Magnus bilfe og anmode om, 

iffe at eftertragte deres Niger, imod at De paa fin Side forbandt fig til 

at fade hans Rige i Fred, blev der til Sommeren aftalt et Møde ved 

Landemerket, i Gaut-Efven 2), bvor alle tre Konger perfonligt ſtulde inde 

finde fig, og bvortil de tilfagde binanden gjenfidig Sikkerhed. Det faldt 

1) Se herom ovenfor S. 418, 419. 

2) Gaaledeé Mortinffinna og Fagrffinna. Magnus Barfodé Saga Gap. 31 og 

Snorre Gap. 17 nævne Kongehelle; men da flige Møder i det mindfte i tide 

ligere Sider holdtes paa Brenneerne eller rettere paa Danaholmen, ver lig 

ger i Glvemundingen (fe ovenfor S. 173, jvfr. I. 1. S. 748) er det rimer 

ligft at antage Morkinſtinnas Udfagn, der deguden neppe er nedffrevet mere 

mere end 100 Aar efter Begivenheden felv, fot det rette. Om den ovenfor 

omtalte Skik, der ffal have været iagttagen ved tidligere Lejligheder, at Do- 
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af fig felv, at alle Krigsforetagender imidlertid ffulde hvile. Til den ber 

ftemte Fid fom da, fom der ftaar, Kong Magnus nordenfra, Kong Evil 

føndenfra, og Kong Inge ovenfra. Da Fbinget var fat, gif de tre Kon- 

ger et Stykke bort fra deres Mænd, frem paa Pladfen, og, figer Den 

ældfte Sagaberetning, De havde neppe famtalet i faa fang Stund fom funde 

kaldes en halv Bord- Stund, førend de alle vare forligte og alle tre 

Niger i Fred; enbver af dem ftulde befidde fin UGtte- Jord ubeffaaren; 

enhver af dem føulde felv erftatte fing Underfaatter Den Skade, de bavde 

fidt, og Kongerne felv flulde nærmere jevne alt mellem fig fom Det bedft 

funde fee til alles Behag. Den vigtigfte Betingelfe for Freden var dog 

not den, at Kong Inge forpligtede fig til at give Magnus fin Datter 

Margrete til Egte med de omtviftede Landftaber i Medgift ). Derved 

erhvervede Magnus den perfonlige Befiddelfe af disfe, faa længe Egteſka— 

bet vedvarede, og den vilde ogſaa komme til at nedarves paa deres fælles 

Børn. For øvrigt ffal man have taget Fredsflutningen 1019 mellem Olaf 

den hellige og Olaf Sfotfonung til Monſter. Magnus fæftede ftrar Mar- 

gvete, og ſaaledes, heder det, bleve de ſtorſte Fiender paa en fort Stund til 

De bedfte Venner, og vendte aldeles forligte tilbage til Dere$ Mænd. Der 

fortælles, at medens Konqerne ftode affides paa Pladſen og famtalede, 

ytrede deres Folk, der ftode omkring, at man vanfkelig vile funne opvife 

tre andre Høvdinger af et faa anfeeligt Udvortes. Inge, den ældfte, bøjefte 

og førefte, faa ærværdigft ud, Erik var den fagrefte, og af hans Aaſyn 

lyfte der ftørft Godmodighed; Magnus var den belevnefte, ridderligjte og 

meeſt trigerffe at fee til. Alle tre vare ſmukke, majeſtetiſke og veltalende. 

nefongen holdt Gviafongens Bidfel og Norges Konge hans Stigbøjle, ogfaa 

nu iagttoges, nævnes ej. Det er ikke faa urimeligt, om Magnus og Erik, 

der begge vare yngre Mænd, have viift den ærværdige Inge faadan Wre; 

men fandfynligft er det dog, at Geremonien, hvis den nogenfinde har fundet 

Gted, indffrænkede fig til de gamle Uppfalafongers Tid, da kun deres UTG, 

ikke den fteenkilffe, betragtedes fom faa langt ophøjet over be øvrige Fyrſte⸗ 

ætter i Norden. 

1) Dette figes udtrykfeligt, faavet i Morkinffinna og Fagrffinna, fom i Hrokk— 

inffinna, Hryggjarſtykke og Ågrip famt hos Thjodrek; der er faaledes ingen 

Grund til at betvivle Migtigheden deraf, hvad fleve have gjort, alene ford 

det udelades i den tryfte Udgave af Snorre, og fordi de omtalte Landſtaber 

itfe fiden efter hørte til Morge. Men det er tydeligt nok, at da de kun ud— 

gjorde Margretes Medgift, og hun og Magnus ingen Fællesbørn havde, 

paa hvem de nedarvedes, maatte de, da hun efter hans Død egtede den 

danffe Konge Nikolas, midlertidigt tilfalde denne, og det er desuden øjenfyn: 

ligt, at det for en ſtor Deel maa have været disfe Befiddelfer, der gav Ni: 

folas og Margreteé Søn Magnué den ſterke faa ſtor Jndflydelfe 1 VBefter- 

gautland, at han efter Inge Hallfteensfjøns Død blev valgt til Konge af 

Beftgauterne. 
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fiden gjorde Det muligt at optegne Sagaer, ligefom iffe engang Are førev 

fit Berk, førend efter denne Tid, nemlig, fom ban felv figer, i 1120. Da 

man aabenbart fan fpore en vis Forffjelligbed mellem de i Norge og de 

paa Island førevne Bøger eller Breve, endog de ældfte, og Denne Fore 

frjelligbed ikke fader fig forklare af Dialeftafvigelfer afene, men aabenbart maa 

tilffrives forftjellige  ortbografiffte Syftemer og Fraditioner, fan man ej 

antage, at man til Lovnedffrivnings-Arbejdet paa Island i 1117 bentede 

Folk fra Norge, men at fyndige Folt i Landet felv angave de Regler, 

man bavde at følge. Disfe kyndige Mænd funne Da neppe bave været 

andre, end Ute, og en vis Thorodd Runemefter, bvilfe å Forening 

fulle bave udarbejdet en orthografiſt Wfhandling, I Lighed med den la 

tinfte Grammatiker Priſcians Stvift 1). Dette bliver faa meget fandfyne 

ligere, fom man i det aldſte islandffe Skrift finder Spor af ombyggeli- 

gere orthbografiff Studium og et ftrengere og mere gjennemført Syftem 

end i de ældre norfte Optegnelfer, hvor man alene fynes at have ladet 

fig fede af Øret, uden beftemte Regler, men fom derfor ogfaa give en fit 

tere Ledetraad til at beftemme Udtalen. Ytre frode fortjener Derfor vis— 

felig i Forening med Sæmund frode, men i bøjere Grad end ban, at. 

faldes den egentlige Grundlægger af Morronalitteraturen, fom inden Aar— 

hundredets Slutning allerede bavde naget en Blomftringstilftand, der føgte 

fin Lige 1 hele Gbriftenbeden. 

Da Biſkop Gisjur bavde beflædt fit Embede i henved 20 Aar, freme 

fatte JIndbyggerne af Mordfjerdingen Bøn, at de maatte faa en egen Bi— 

ftop. Herved bave de vel nærmeft tænkt paa Deres egen VBefvemmeligbed, 

men de angave ogfaa fom Grund, at Landet neppe nogenfinde vilde fomme 

til aldeles at favne en Biftop, naar det havde tvende Biftopsftole. Da 

Skaalholts Biſkopsſtol nu, fiden Tiendens Indførelfe, bavde faaet en faa 

Dan Forøgelfe i Jndtægter, at den godt kunde taale at afgive en bety- 

delig Del, ſamtykkede Gisfur i Nordlændingernes Onſke?), og Der beftem= 

tes at en Biſkopsſtol ſkulde oprettes for Nordlandet (1105). Fil Biſkop 

valgte8 Den forben omtalte Preft Jon Agmundsſon, Isleifs Difcipel, 

og Datterføn, af Egil Sivduhallsfon. Jon, fød omkring 1050, havde i 

fin Ungdom, efter modtagen FIndvielfe fom Diaconus, været udenlands 

at ftudere, ban fom lige til Rom, og tog Hjemvejen over Frankrige, bvor 

ban efter en juſt ikke fynderlig paalidelig Beretning ſkal have truffet fin Frænde 

Sæmund frode, og faaetham med fig tilbage til Hjemmer?). Paa Hjeme 

1) Se Indledningen til Ufhandlingen om Alfabetet, i Unhanget til Stålda i den 

Arnamagn. Udg. II. 6. 

2) Jölendingabok Gap. 10, Hungrvafa Gap. 6. 

3) Den utrykte Jon Agmundsſons Saga, fr Muͤllers GSagabibliothek I. Side 



Tvende Biffopsftole paa Jsland. 637 

rejfen bavde han ogfaa beføgt Danmarf, hvor ban engang i Kong Sven 

Ulfsſons og den hele Hirds Paabør udmerfede fig ved at gaa hen til Al— 

tevet og fæfe Mesfe, da den forrettende Preft var Daarlig til at læfe, og 

vafte Latter og Forarqelte. Han maa altfan udenlands være bleven 

indviet til Preft. Om Jons Opphold i Norge Vintven 1096—1097, 

og den mægtige Virkning, hans Tale gjorde paa Kongen og Sigurd Ull— 

ftveng, er ovenfor talt). Da han var bleven valgt til Biftop, begav ban 

fig ſtrar til Danmark, for at modtage Indvielfen af Erkebiſkop Asſur, 

men da Denne, ved at høre at Jon to Gange havde været gift, ikke vovede 

at indvie ban uden Pavens Samtykke, maatte Jon anden Gang drage til 

Rom, hvor Pave Pafehalis II gav ham Dispenfation; derefter blev han 

indviet af Usfur, 29de April 1106. Da han fom tilbage til FJsland, 

havde han Vanſkelighed not ved at finde et Sted, hvor han funde opflaa 

fit Sæde.  Nordlændingerne havde vel fovet at overlade ham en god 

Gaard dertil, men Da Vet fom til Stykket, undfloge alle fig, undtagen en 

Preſt, Illuge, Der tilbød fin Fævdrenegaard, Hole i Hjaltadal i Skaga— 

fjorden. Her oprettedes nu Biſkopsſtolen for Nowvdlandet paa FJsland. 

Dens Diſtrikt indbefattede fun denne Fjerding; De tre øvrige dannede 

Staalholts Biſpedomme. Hole Biftopsftol var faaledes i Førfiningen 

meget fattig, men Biffop Jon erhvervede fig fnart en faadan Unfeelfe 

ved fin Midfjerbed vg affetifte Strenghed, at ban endog i levende Live font i 

Ry for Hellighed, og mange deels ffjenfede betydelige Gaver til Biſkops— 

ftofen, deels byggede fig Hufe og Hytter i Nærbeden, for at funne høre 

ham dagligt og indrette Deres Liv efter hans&*). Han vyggede Kathedral- 

firfen paa Hole, og oprettede en Skole, bvor Ungdommen oplærtes i La- 

tin, Digtekunſt (Det vil fige latinft VBerfififation) og Muſik. I fin bellige 

Iver gif ban Dog visfelig Å mange Stykker for vidt, for faa vidt fom 

ban føgte at afftaffe flere gamle, å fig felv uftydige Skikke, der enten 

havde Hentydning til Hedendommen, eller forefom ham altfor verdslige 

Saaledes forfulgte han ej alene alffens Trolddom, Daqvælgerier o. f. V., 

men han forbød den hidtil fædvanlige Uffyngen af Kjærtighedsvifer (Man- 

söngsvisur) under Dande, og fit aldeles afffaffet den hidtil, og i Norge 

faavel fom Det øvrige Norden fremdeles brugelige Maade, at venævne Uge— 

Dagene efter De gamle Guder. I den Sted indførtes Den latinſk-kirkelige 

Benævningsmaade, nemlig , Drottensdag" (d. e. dominica) for , Søndag”, 

322, 323. Ogfaa Unnalerne lade Sæmund komme hjem 1076, altfaa i Sven 

ulfsføns Dage, men Ure frode fynes at henføre hans Hjemfomft til Jiden 

oméring 1080, Islendingabok Gap. 9. 

: 1) Se ovf. S. 500 flg. 

2) Jon Ugmundsføns Liv er udførligt og kritiſt beſtrevet i Finn Jonsſons Kir- 
tebiftorie Ifte B. S. 320—327. 
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Anden», Tredie-, og Femtr-Dag feria da, Itia, 5ta,) for Mandag, 
Firsdag, Thorsdag; Onsdagen, der ogſaa kaldtes „Midvikedag“, fit be— 

Bolde dette Navn, fom uftyldigt; ligeledes Løverdagen, Ver fædvanligen 
faldtes , FTbvaattdag); Fredagen faldtes „Faſtedag“. Denne Benævnelfes- 

maade ev fiden hans Tid bleven den eneberftende paa Island og I alle 

af Islandinger forfattede Skrifter; i Norge indførte$ den derimod ej. 

Hvor mange lige faa uftadelige, tangt interegfantere, Skikke og Erindringer 

fra Oldtiden maa iffe Biftop Jon ved fin mere velmeente end forftandige 

Neligionsiver have bragt i Forglemmelfe! Det var en heldig FIilftitkelfe, 

at Mænd fom Sæmund og Ure fevede paa famme Tid og kunde Danne 

ham en Modvegt. 
Allerede forend Biftopsftoken paa Hole oprettedes, vg fandfynligviis 

i Anledning af Tiendens Indførelfe, havde Biftop Gisſur ladet foretage 

en almindelig Optælling af de Bønder paa Øen, der havde at udrede 

FIpingfarefjøb, d. e. Underbofdningspenge for de til Althinget opnævnte 

Mænd, altfaa ffattepligtige Borgere. Fer befandtes Da at være paa 

Øfterlandet 840, paa Swnvderlandet 1200, paa Veſterlandet 1080, og paa 

Øfterlandet 1440, tilfammen 4560, bvilfet vel fan antages at ber 

tegne en Foltemængde af omtrent 50000 Menneffer, eller den famme 

Befolkning, fom nu findes paa Øen). I alle disfe Foretagender havde 

Gisfur upaarvivlelig god Biftand af de daværende dygtige Lovfigemænd, 

Markus Skeggesſon, (10834—1107), Ulfhedin Gunnarsſon, (1108— 
1116) og Bergthor Ravnsſon (1117—1123)*). Det var den førfte 

Sommer, da Bergtbor fremfagde Loven, at det Lev vedtaget, at Loven 

ftufde optegnes friftligt den folgende Vinter, under Tilſyn af Bergthor 

fel og andre dertil udvalgte, forftandige Mænd, der ogfaa fif Fuldmagt 

til at foretage de Forbedringer, de anfaa nødvendige, Dog under Forbehold 

af at Lagvetten paa Ddet følgende Aars Althing føulde godkjende dem. 

Fet beftemtes tillige, at Nedſkrivningen frulde fee hos den mægtige Høv= 

ding Havlide Maarsføn, paa Breidabolftad i Vefterhop ved Hunafjorden 

1) Islendingabok Gap. 10, jvfr. Landnaama, Kriftnifaga og Sturlungafaga. 

Ut denne Foranftaltning flod i Forbindelfe med Tiendens Vedtagelfe, Fan 

maaffee fluttes beraf, at medens Are omtaler den fom foregaaet ſtrar før 

den anden Biffopsftols Oprettelfe, altfaa omkring 1102, ftaar der i Unna- 

terne ved dette Uar: „Tiende-Ydelſen anden Gang vedtagen paa Jsland“. 

Lovfigemændene efter Skofte (+ 1030) vare Stein Jhorgeftéføn til 1033; 

Fhortell Fjørvesføn (Annaterne have urigtigt Eyjulfsſon) til 1053; Gelle 

Bolverksſon (Sønneføn af Evjulf, fe ovf. I. 2. S. 435) til 1062; Gunnar 

ben fpate til 1065; Kolbein Flofesfjøn til 1072; Gelle anden Gang til 1075; 

Gunnar anden Gang 1076; Sighvat Surtsføn, Kolbein Syſterſon, til 10845. 

Unnalerne bade, med Urette, Bergthor Ravnsſon blive Lovfigemand alle 

vede 1093. 

2 
— 
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G Nordfjerdingen), en Søn af hiin Maar Hunrødsføn, der var Bæring 

i Gonftantinopel ved Harald Haardraades Unfomjft '), og en Frænde af 

den fidite Lovfigemand, Ulfhedin Gunnarsføn*). Ut Are og Sæmund 

frode ved Denne Kejligbed bleve tagne paa Naad med, vg Vare blandt 

hine fyndige Mænd, bvem Opfigten med Urbejdet Letroedeg, maa faa godt 

fom nødvendigviis antages. Det fader Dog iffe til, at man den førfte 

Vinter naadde at ſkrive Den hele Lovbog, Va Are, fun navner Vigflovden 

(Mandbhelgebolfen) udtrykkeligt. Den forfte Vinters Arbejde blev af Pre- 

fter, endnu de enefte Strivekyndige, oplaſt i Lagretten paa Lagtbinget 

1118, og eenftemmig vedtaget. Det famme ev vel fiden fleet med de 

øvrige Afdelinger; og Vet er i Denne Skikkelſe, at Den ældre islandfte 

Lot, fædvanligviis benævnt Graagaafen, gjennem tvende meget gamle 
- Haandftrifter er bleven og opbevaret 3). 

Gamme Aar, Da Det paa Ultbinget vedtoges at Loven ſkulde opteg- 

nes, blev den gamle, ærværdige Biffop Gisfur fan fyg, at ban maatte 

fægge fig til Sængs, og forudfaa fin nær foreftanende Død. Du han felv itte 

kunde fomme til Althinget, fendte ban Bud til fine Benner og De øvrige 

Høvdinger, at de føulde anmode Preften Thorlak Runolfsføn, en Søn- 

neføn af FSborleif, Broder af Hall i Haufaral, om at Drage udenlands 

for at fade fig indvie til Biftop i hans Sted. Thorlak undſtyldte fig 

med fin Ungdom da han fun var 32 Aar gammel, men (od fig dog over- 

tale, og blev i Maret 1118 indviet af Erkebiſkop Asfur den 28 April, 

30 Dage før VBiffop Gisfurs Død (28de Mai). Han døde, 76 Yar 

gammel, med barnlig Fromhed og cbriftelig Admyghed, faa at han erflæ- 

rede fig uværdig til at begraves ved Siden af fine Fævre*). „Saa 
mange Faarer," figes der, faldt ved Biſkop Gisfurs Endeligt, at det 

aldrig gif dem af Hu, der fældte dem, faa længe de levede; og alle vare 

enige om, at bans Tab vilde vorde uerftatteligt; Det har ogfaa været alle 

forſtandige Mends Mening, at han ved Guds herlige Gave og fine egne 

1) Se ovf. S. 67. 

2) Glægtffabet angives i Landnaama II. 186. 

3) Islendingabok Gap. 101. Af de tvende Haandffrifter af Graagaas er et i 

ben arnamagnæanffe Samling, der fynes at være fra Midten af 13de Aar— 

hundrede, et andet i det Fongelige Bibliothet i Kjøbenhavn, der har et langt 

ældre Prag, og maaffee er mindft 60—80 Uar ældre. Det fidfte er nys 

færffilt aftryft med megen Nojagtighed i en Udgave, beførget af det nordiſtke 

Litteratur-Samfund. Det førfte er benyttet ved den nøjagtige arnamagnæanføe 

Udgave af Graagaas. Men der gives, fom oven nævnt, Brudſtykker af en 

endnu meget ældre Afſkrift, der fynes at maatte være felve Originalen fra 

1118; de findes i ben arnamagn. Samling under No. 315 fol. 

%) Dette blev dog ikke overholdt, thi han blev begraven ved Faderens Side. 



640 Gyftein, Sigurd og Olaf Magnusfønner. 

ypperlige Evner har været den gjævefte Mand paa Island af baade Læge 

og Lærde). Biftop Jon overlevede ham tre Aar, thi han døde Den 

23de April 1120 Han blev fenere optagen blandt Helgenernes Fal. . 

Hans Eftermand, Ketil Thorſteinsſon, Sonneſon af Eyjulf paa Ma— 

drevalle, Gudmund den magtiges Søn, var en udmerket Mand ſaabel fra 

Hovedets fom Hjertets Side, men hans tidligere Færd giver Dog Det 

bedfte Beviis paa, hvor vanfteligt endnu Den gamle Lyſt til Selvtægt og 

Hevn fod fig udeydde hos Oens Høvdinger, endog dem, der havde valgt 

den gejſtlige Stand, og Hvor fidet det verskige Høvdingdømme kunde fore 

nes med egte preftelig Vandel. Ketil var gift med Gro, en Datter af 

Biſkop Gisfur, og elftede hende hyjt. Men da en vis Gudmund Oddes— 

føns Fiender bviffede bami Øret, at denne føgte at forføre hans Huſtru 

til Utroftab, fod Ketil fig, trods fin gejitlige Bærdighed, forlede af Skin— 

foge til at angride Gudmund paa alfar Bej Men Gudmund forfvarede 

fig godt, blev Ketils Mefter, og fat det ene Øje ud paa Dam. Ketil 

fagføgte ban, men Gudmunds formaaende Venner hindrede Søgsmaalet 

fra at faa Fremganq, og Ketil høftede fun Skam deraf. Dette bar for- 

modentlig bragt Ketil til at gaa å fig felv; thi han vifte fidenefter lige 

faa ftor cbriftelig Forfonlighed, fom han forben havde vift fig voldfom og 

hevngjerrig. Da det gif ud med Gudmund, faa at han trængte til Andres 

Hjelp, indbød Ketil ham til fig, og førgede for hamn, faa fænge ban levede. 

Fra den Tid af troede ogfaa Ketil, der hidtil havde have megen Mov- 

gang, at fpore en Omffiftning i fin Lykke; alt gif nu beldigere for ham *). 

Med Biffop Gisfurs Dod opderte Den fange, fredelige Periode paa 

Island. Det ev tydeligt not at fee, at Det ene var hans overfegne Mand 

og ubegrændfede Indflydelſe, ſom boldt de mægtige Høvdinger i Sømme. 

GStof nof til Kiv var der altid, ifær efter at Gjendommene tilligemed 

Godordene mere og mere famlede fig i enkelte vvermægtige Familiers 

Hænder, thi Disfe8 Hoveder optraadte Da næften med fyrſtelig Magt og 

forftelig Fejdelvft. De førfte alvorlige Uroligheder, fom fandt Sted efter 

Biſkop Gisfurs Død, forefaldt allerede i det følgende Aar mellem Den fore 

ben nævnte Havlide Maar$føn, og en anden iffe mindre mægtig og 

hojbyrdig Høvding, Thorgils Dddesføn, paa Stadarhol ved Breidafjor- 

Den >). En af Havlid:s Frænder, ved Navn Maar, et vodfomt, onde 

1) Hungrvafa Gap. 7. 

2) Ljosvetningafaga Gap. 31, jvfr. Sturlungafaga I. 24, 25. Om Eyjulf Gud- 

mundsſon, Ketils JFarfader, vg hans Gtridigheder, fr ovfr. S. 301, 302 

Gudmund Oddesføns Fader Odde havde været indviklet I hine Stvidigheder, 

og en Tidlang opholdt fig hos Kong Knut den hellige, der ogfaa her, mer: 

Eeligt nof, Faldes Knut den mwgtige, jvfr. ovfr. S. 179, Unm. 

3) Thorgils's Herfomft angives i GSturlungafaga I. 6. Hans Fædreneat var 
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ftabsfuldt Menneffe, havde begaaet flere Drab. Thorgils paatog fig at 
paatale et af Drabene, og Havlide forfvarede Maar. Det fom til et For- 

fig, hvorved Maar dømtes til at udrede betydelige Pengebøder; men fiden 

ſkede der flere gjenfidige Drab mellem deres Underhavende, vg da Sagen 

paany fom fore paa Althinget (1120), modte baade Havlide og Thorgils 

frem bevæbnede, og med ftore Skarer af Benner og Jilhjængere.  Havlide 

vilde jage Dommerne fra hinanden, men Thorgil gjorde Modjftand, og 

dDet fom til et Slagsmaal, hvorved Thorgils faarede Havlide i Haanden, 

faa at en Finger gif af. Herover blev Ihorgils dømt fredløs (Skogar— 
mand), hvilket han dog iffe ændfede, men famlede ved fin Hjemkomſt fra 

Thinget flere hundrede Mænd om fig til fit Forfvar. Havlide famlede 

ligeledes Folk, for at bringe Dommen i Udøvelfe, men Ihorgils og hans 

Mænd forfvarede De Bjergpasfe, gjennem hvilte Hablides Vej faldt, faa 

godt, at ban maatte vende tilbage med uforvettet Sag. Det folgende Aar 

(1121) ved Thorgils, trods Fredløshedsdommen, til Althinget fom fæde 

vanligt, trodfende paa fit ftore Følge af Bevæbnede. Havlide og hans 

Svoger Hall Feitsføn holdt fig derimod rede til at hindre Shorgils fra 

at naa FIhingpladfen; dereg Styrke var iffe ringere end 1400 Mand. 

Thorgils, fom fun havde 800, bvoriblandt de flefte Hovdinger fra Veft- 

fjordene, [od fig dog ikke afftrætke fra at føge Thinget, og det faa nu li- 

geft ud til, at det vilde fomme til et formeligt Slag, førre end Der no 

genfinde havde ftaaert paa Øen. Imidlertid forføgte fredelffende Mænd, 

navnlig Biftop Thorlak og Sæmund frode, at mægle Fred. Biſkoppen 

truede endog med at fætte Havlide og hele hans Flok Ban. Men 

Havlide vilde iffe høre om andet end Selvdom. Herimod havde Shorgils 

intet at indvende, naar der fun ikfe var Tale om VFredløshed, Forviis- 

ning fra Hjemmet, eller Godordstab. Men det var at formode, at dette 

netop bar hvad Havlive vilde fordre. Da gif den nys omtalte Ketil Thor— 

fteinéføn, fom da endnu ikke var bleven Biftop, frent en Aften til Havlide, 

førmanede ham til Forfonligbed, foreboldt ham fit eget Exempel, og bvor- 

fedes Alt var gaaet ham beldigere fra den Dag af, da han tilgav fin Fi- 

ende. Dette virfede faa godt paa Havlide, at han ſtrax blev mildere fremt, 

og ytrede at han iffe vilde have nogen anden til Biftop i Jons Sted, 

end Ketil, ffjønt det ellers næften var beftemt, at Valget ſkulde falde paa 

ham felv. Forliget fom virkelig iftand paa de mindefigere Vilfaar, fom 

Thorgils havde fordret, medens Havlide dog beholdt Selvdom for fin Ha— 

mindre befjendt; hans Moder var en Datter af den mægtige Ure paa Ney- 

kjanes, en GSonneføn af Ave Maarsføn, der fandt Hvitramannaland, fe ovf. 

I. 2. S. 359, 

Mund. Det norfte Folks Hiftorie. Kom 41 
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ders Skyld; Thorgils's Frodløshed blev ophævet; ban og Havlide gave 

hinanden gjenfidigt Gaver, og bleve gode Benner, faa lange de levede 1). 

Høften, Vintren og Sommeren efter Biftop Gisfurs Dod bjemføgtes 

Island af forfærdelige Ubejr, hvorved en Mængde Skibe, der frulde bringe 

Landet Filførfel (man vegner iffe færre end 40) forgif i Sven. Følgen 

heraf var en frygtelig Dvrtid og Hungersnod, hvoraf faa mange Folk døde, 

at Sæmund frode paa Thinget 1120 ertlærede, at lige faa mange Foll 

pare døde, fom der fandtes ved Det Dengang meget talvige Tbing*). Disſe 

Landeplager, i Forbindelfe med Fejverne mellem Høvdingerne, undlod 

mangen from Sjal neppe at fætte i Forbindelfe med Gisfurs Død, fom 

om den Velfignelfeg hans fromme Vandel udbredte over Landet, nu var 

ophørt. Og vijt er Det, at fra Den Tid af begyndte Fejder og Uroligheder 

at herſke paa Island i ftørre Maaleſtok end forben, fan at det udmattede 

Folk efter balvandet Aarhundredes Forlob ikke fandt fin Frelſe uden vid 

at underkaſte fig Norges Konge. 

60. Misligt Forhold mellem Sigurd og Eyſtein. Sogsmaalet mod Sigurd 

Ranesføn. Kong Olafs Død. 

Da Kong Sigurd FJorfalafarer opholdt fig i Conftantinopel, ffal en 

Viismand have fpaaet, at det vilde gaa med hans Kongedømme faaledes 

fom Løvens Krop er beftaffen, fvær fortil men mindre bagtil, nemlig at 

det i Førftningen vilde være mere glimrende end fiden?). Dette gik ogfaa 

i Opfyldelfe, thi efter fom Aarene gif, begyndte Sigurd at udvikle flere og 

flere Uelffværdigheder. Han vifte fig iffe fjelden overmodig, voldfom og 

bevngjerrig, lod fig aldeles henrive af fine Lidenffaber, og bavde derhos 

et itfe vinge Hang til Ufædelighed. Alle disfe Mangler traadte ſterkeſt 

frem i bans fenere Mar, bvor ogfaa ikke fjelden Vanvid ftodte til. Maa- 

ſkee var det førft da, fljønt det iffe udtrykkeligt angives til bvilfen Tid, 

at han engang, Da ban var til Bejtfle paa Oplandene, og tog Vad, tro— 

ede at føle en Fiſk lobe om i Badefarret, og fif en faa pludfelig Skrak, 

at ban brød ud i vild Latter, og teede fig en Stund ganſke fom vanvittig *). 

1) Den udførlige, færdeles godt fortalte og underholdende Beretning herom fin- 
des i Sturlungafaga Ifte Part Gap. 5—27. Et Udtog findes i FTilæggene 

til Candnaama efter GStardsaabogen, Isl. Sögur, I. S. 330, 

2) Sillæg til Landnaama, 1. c. S. 328. 

3) Mortinffinna fol. 26 a; Fornm. Sögur S. 29, Løven kaldes her ,hit 
uarga dyrt, 

2) Sigurds Saga Cap. 87, Snorre Gap. 25.  Begivenheden fortælles blandt 

de fenere Tildragelſer i Sigurds Liv, men dog heller ikke ſaaledes, at der jo 

fan være figtet til en tidligere Hændelfe, 

sak Ein 
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Slige Anftød fom fiden ofte over ham. JImidlertid vifte ban i fine lyfe 

Mellemrum megen Dygtigbed, og var ftedfe meget æret og afholdt af fine 

Omgivelfer. Med fin Broder Fyftein ftod han iffe paa nogen fynderlig god 

Fod. GSelv ftolt og berffefyg, ærgrede ban fig over den frore Yndeft og 

AUnfeelfe, fom Eyſtein nød. Han betragtede bam fom en Hjemfodning, 

der hverfen bavde feet fig om i Verden for at fære Folteftit, eller ud- 

merfet fig blandt Fremmede; og ban faa med Foragt ned paa Gyfteins 

fredelige Færd; ifærdeleshed fod han haant om bans Lovøyndighed og 

Syſlen med Nettergangen, bvilfet han faldte Lovtrærkeri. 

Den alvorligfte Srætte, fom opffod mellem dem, og fom paa et hon- 

gende Haar bavde bragt dem i amabenbar Fejde med binanden, vejfte fig 

af Sigurds Ufædelighed. Da flere af Landets fornemfte Mænd vare 

indviflede deri, og de Forhandlinger, fom deraf vejfte fig, give et ypper- 

ligt FIndblif i Rets- og Samfundsforholdene paa hiin FIid, ville vi her 

meddele Beretningen derom i dens Heelhed, faadan fom den findes i de 

udførligere Kongefagaer. 

Kong Sigurd var engang om Hoſten eller Vintren 1113 til VBejtfle 

inde i Syrondhjem paa Mæren. Blandt de anferde Mænd, fom Dengang 

befandt fig hos ham var ogſaa Lendermanden Sigurd Ranesſon fra 

Steig paa Haalogaland, en af de tre opofrende og troe Mænd, der aller 

fidit ftiltes fra Kong Magnus paa Den blodige Valplads i Jrland, og 

fom havde fulgt ban paa alle hans Fog. Magnus hatde Derfor ſtrax 

efter den fvenffe Krig givet ham fin Halvfyfter Skjaldvar, Brynjulf 

Ulvardes Datter, til Egte, og forenet ham med Finnefærden og Finne- 

fjøbet. Ogſaa Sfjaldvar var tilftede, faa vel fom Sigurd Ranesføns 

Syſter, den fmutfe Sigrid, og hendes Mand, Lendermanden Jvar af 

Fljod i Stjordøflafylke!). Kong Sigurd fad en Aften ved Drikkebordet, 

og bar meget munter. Han boldt en Guldring i Haanden, og fagde: , ber 

er en Ning baade ftor og af godt Guld; den ſkal den Mand faa, fom 

vil pataage fig en Sendefærd, der nu ligger mig meget paa Hjerte.” 

Ingen fvarede. Da vedblev Kongen: Dette figer jeg ikke til mine Mænd, 

men til Lendermændene, Dog undtager jeg min Svoger Sigurd, hvilken jeg 

ej fan undvære i Landet.” Da fagde Ivar af Fljod: ,det fan nu itte 

regnes mig til Ubeffedenhed at fvare, fiden jeg ev Den eneſte Lendermand 

foruden Sigurd Ranesføn, fom er tilitede ber. Jeg tilbyder mig at drage 

hvorhen du, Konge, beftemmer.” Kongen fvarede: „alle og enhver vide, 

1) Om Gtjaldvar, fe ovf. S. 458. Sigurd Ranesſon og hans Broder Ulf 

Nanesføn ere oftere nævnte. Fljod, hvorefter Ivar benævnes, Faldes nu 

Flø, i Statvid Sogn. 

; 41* 
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at min Fader havde underkaftet fig en betydelig Strækning af Irland *), 
Bvoraf vi Dog ingen Fordeel have haft, fiden han døde. Nu ønffer jeg, 

at du drager Derhen for at fordre Stat og Skadebod af Indbyggerne 
eller, hvis De negte at betale, true dem med at jeg vil bjemføge Dem med 

en Hær; jeg vil at du firar vejfer ud til Nidaros for at gjøre Dig vejfe- 

færdig: jeg flal ffaffe dig Stib, Folk og Penge, faa meget fom du felv 

forlanger.” Ivar fvarede: G Intet funde fomme mig mere uventet end 

dette.” Imidlertid tog han ſtrax et Langflib, og drog ud til Byen, gjorde 

fig vejfefærdig, fejlede affted og fom endnu famme Høft til Ortneerne, 

pvor han tilbragte VBintven. 
Den famme Aften, Da Ivar havde forladt Gjeftebudsgaarden, Var 

Kongen overhaands lyſtig, og blev fiddende ved Drikkebordet til feent paa 

Kvelden. Sigurd Nanesføn, der plejede at blive tidligt føvnig, Lad om 

Tilladelſe til at gaa til Sængs; Kongen bad ham gjøre fom han vilde, 

men du GSfjaldvar, fagde han, føal blive ber og drifte med mig. Med 

Gtjaldvar blev ogfaa hendes CSvigerinde fiddende. Det varrde til langt 

ud paa Natten; den ene efter Den anden forlod Drikkeſtuen for at gaa til 

Sangs, og omfider, da Fruerne Skjaldvar og Sigrid fit Tilladelſe til 

at gaa, [od Kongen dem følge, Skjaldvar til hendes Manda, Sigurds, Kam— 

mer, men Sigrid til det, hvor Kongen felv flulde fove. Morgenen efter, 

da Sigurd Nanesføn fik vide, hvad der var fleet, blev han overmaade 

opbragt. Han vilde neppe engang indfinde fig, da man ftulde til Bords, 

og Kongen var kommen i fit Højfæde Han fom ej, førend Der blev fendt 

Bud efter ham, og Da gikt han ſtrax til fit Sade, uden at bilje Kongen. 

Denne fagde: ,du opfører Dig iffe faa pasſende Sigurd, fom du ellers 

plejer, thi ej fommer du til Bords med de andre, og gjør os iffe engang 

Den Gre at bilfe 08.” , Den Gre, du nyder,“ fvarede Sigurd,  nyder du 

jujt iffe, fordi du ej fortjener Det modfatte" „Du er fort for Hovedet 

idag, Svoger”, fagde Kongen; lad o8 holde op med denne Tale, og være 

fyftige". „Nej, Det formaar jeg ikke”, fvarede Sigurd, „ſlig Spot og Spe 

fom du har gjort os“. , Hvad”, fagde Kongen vred, ,tør du, Din Ivo, 
være faa fræt at fige faadant til 089" „Saadant Navn har jeg Hidtil 

ikke haft”, fagde Sigurd, ,at jeg ftulde hede Tyv". „Jeg gad vide”, fva- 

rede Kongen, ,600 Der er førre Syv end du; du beftjæler mig pvert Aar 

for iffe mindre end 60 Mart, da du nemlig bar Finnefærvden, men ikke 

fader mig nyde mere end Halvdelen af hvad der tilkommer mig; men du 

fan være VIS paa, at du ſtal gjøre Stjel og Nede derfor”. De taltes 

iffe videre ved Den Dag, men Sigurd merkede, at Kongen ej vilde lade den 

1) Paa Ulfter, tilføjer Mortinffinnaz hvorledes dette ſtal forftaars, ex ovenfor 

viift S. 550, 



GSøgsmaalet mod Sigurd Ranesſon. 645 

Sag fare; og da han ikke troede fig mægtig nok til at funne hode ham 

Gtangen, vovede han ej at blive der længere, men vejfte bort, uden Dog 

at funne faa fin Syfter Sigrid med fig. Han begav fig førft til Ni— 

daros, og Derfra felv tolfte fydefter og oſter til Viken, hvor Kong Eyſtein 

opholdt fig. Han fortalte Eyſtein alt hvad der var fleet. Eyſtein ivette- 

fatte ham vel, fordi ban havde talt faa Djervt til Kong Sigurd, og fagde 

at det var uforfigtigt gjort mod en faadan Høvding; dog raadflog han i 

Genrum med bam i hele tre Dage, underføgte Sagens hele Beftaffenhed, 

og aftalte alle de Forholddregler, fom fiden bleve iagttagne. Forſt og 

fremft blev der fendt Bud til Sfjaldvar, Der var leven tilbage i Nidaros, 

Da hendes Mand vejfte fydover, at Kong Eyſtein vilde fomme did nord 

til VBaaren og forføge paa at mægle Forlig mellem Kong Sigurd og Sig- 

urd Nanesføn. 

Vintren (1113—1114) tilbragte Kong Siqurd i Shrondhjem, men 

Kong Gyjftein paa Oftlandet, fornemmelig i Sarpsborg ). Da Somme- 
ren?) fom, drog Eyſtein, ledfaget af Sigurd Nanesføn, ifølge fin Beſtem— 

melffe til FIbrondhjem, og lod forhøre om Kong Sigurd iffe nu var 

noget gunftigere ftemt mod fin Navne, men faa vel var Det iffe. Kon- 

gerne traf fammen i Nidaros, og havde iffe været der Længe, førend Kong 

Gigurd [od blæfe til Bymøde, og beffyldte paa dette Møde Sigurd Na- 

nesføn for at have oppebaaret Kongernes Gods og af Begjærlighed flaaet 

Finneffatten under fig mod De rette Ejeres Vilje. Saaledes at forgride 

fig paa Kongens Gods fortjente, fagde ban, en pasfelig NReffelfe, og for 

Drede en vetfærdig Dom affagt Derover. Sigurd Ranesføn befvarede Kon- 

gen8 Tale faaledes: Det er befjendt, at Kong Magnus VBarfod drog 

med fin Hær til Gautfand, herjede der vidt og bredt og gjorde et ſtort 

Bytte. Siden fod han fine Mænd, Sigurd Ullftveng og mange andre 

Høvdinger, blive tilbage paa Kvaldenss, medens han felv med en Deel af 

Hæren fad paa et andet Sted.  Feg var med paa Dette Tog, og funde 

bringe ham tilforladelig Gjftevretning om at Kong Inge Steenstilsføn Fon 

imod ham med en overlegen Hær, og at det ikke var vaadeligt at blive 

1) Ut det var i Sarpsborg, nævnes ikke paa dette Sted i Sagaen, men vil ne 

denfor fres. 

?) Sagaen nævner Baaren, men da den felv firar efter lader Froftathinget, der 

holdtes om Gommeren, være forbi en Maaned efter Gyfteins Anfomft til 

Nidaros, maa han førft om Sommeren være rejft fra Viten, bviltet ogfaa 

ſtemmer med hvad der nedenfor vil blive anført. Forreſten er det merteligt, 

at Sigurd paa denne Tid var nordenfjelds, medens Evftein var føndenfjelda. 

GSandfynligviis var Gigurd endnu ikke dragen fydover efter den frore Hyl- 

dingsrejfe, han ved fin Hiemkomſt foretog rundt om i Landet, fe ovf. S. 595. 
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Der fængere '). Kongen faldte det et fandt Vensſtykke, at jeg havde var- 

feuet bam berom, brød ftrar op og Drog til Viten; men Sigurd Ullftreng 

og alle de, der vare hos ham, bleve fangne. Magnus betragtede mig da 

fom fin NRedningsmand, gav mig fin Syſter Skjaldvar til Egte, og over- 

drog mig Finnefærden og Metten til at handle med Finnerne faa fænge 

ban og hang Sønner vare Konger i Norge, paa det Vilkaar at jeg hvert 

War ſkulde udrede til Kongen 60 Mark vejede, men felv beholde det overe 

fødende. Min Adkomſt til denne Herlighed tykkes mig derfor god, da 

han felv forfenede mig med Finnefærden, hvorpaa jeg ber har Vidner. 

Men hvad jeg har talt til eder i Hidfighbed og itfe faa ærbødigt, fom det 

fømmede fig, vil jeg ganffe overlade til eders Kjendelfe". Sigurd fvarede 
at han ej vilde mudtage Dette Jilbud, men holdt paa med Underflæbs- 

Sagen. Da fagde Kong Gyftein: denne Sag, Broder, fom I her har 

anlagt mod Sigurd Ranesſon, ev ej af Den Beffaffenhed, at den fan fø- 

ge8 paa Kjøbftadsmøde, thi den hører under Landsloven, ej under Bjarfø- 

Netten; I veed, Broder, at Bjarfø-Retten intet bar med en Sag fom 

Denne at ffaffe”. „Vil I, Kong Eyſtein“, ſagde Sigurd, ,forfvare Denne 

Sag, der iffe mindre angaar eder end os, Da ffal jeg nok vide at tage 

mine Forholdsregler Derefter”. Han ftevnte nu Sagen med I Maaneds 

Varſel nord til Kevlø?), paa Haalogafand, bad Sigurd Ranesſon der at 

forfvare fin Sag, og forlod derpaa Modet med fit Følge. Efter Kong 

Gyiteins Raad tog Sigurd Ranesføn Vidner paa, at Sagen var fovligen 

afviiit for Kong Sigurd paa Modet; fiden drog ban, ligeledes efter Kong 

Eyſteins Raad, nord til fin Gaard Steig for ber i fin Hjemftavn at 

famfe faa mange Folf om fig, fom ban unde, og bringe dem med paa 

Thinget. Han fom blandt andre Steder ogſaa nord til Bjarfø, og bad 

Nidfunn FJonsføn, om Viftand. Vidfunn, Siqurds gamle Krigsfame- 

rat, fagde at han gjerne vilde være hans Ven, men at Denne Sag nu fyn- 

tes at være mellem Kongerne felv, og at han fom Kong Sigurds Lene 

dermand maatte følge ham. Kort efter fendte Kong Sigurd Bud til Vid— 

funn, at ban ffulde fomme til ham med al den Styrke, han funde flaffe. 

1) Rygtet om Inges Nærmelfe maa dog være overdrevet, da han førft fenere 

famlede en Hær og Fom til Kvalbensø, fe ovf. S. 533. 

2) Saaledes Morkinffinna. I Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 29 faar , Kep: 
ſeso“. VBeliggenheden af denne ID, hvor ber, fom man feer, holdtes et He: 

reds- eller Fjerdings-Thing, er endnu ikke udfunden; man er ikke engang vis 

paa, hvilken Navnform er den rette. Hvis , Kepfes:D" er den rette Form, 

funde man maaffee, fom enkelte have gjort, tenke paa Kofso i Senjen; dog 

ftulbe man [narere formode at Stedet er at føge fydligere, i Nærheden af 

Steig. Det tommer her ellers meget an paa, om Haalvgalands Jnddeling 

i to fydlige Halvfylker og et nordligt Fylte, Throndenes-Fylke, allerede paa 

Denne Tid havde fundet Sted; dette ev dog neppe fandfynligt. 
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Vidkunn gjorde faa. Kong Siqurd og hans Skare fom førft til Thinget. 

Deres Antal var meget ftort. Da Kong Cyftein drog nordefter, fom Sige 

utd Ranesſon imod han med en ſtor Flot. Da de nærmede fig Øen, 

fagde Kong Cyftein: ,nu fulle vi ordne vor Hær paa Den Drabeligfte 

Maade. Saaſnart Skibene lagge ind til Bryggen, ſkulle alle Mand gaa 

op med Skjolde og VBaaben, i fluttet Fylling, og fun faa fulle blive 

tilbage for at pasfe paa Skibene. Jeg formoder at mangen Bondefarl 

blandt dem, der allerede ere Der i Forvejen med Kong Stqurd, vil finde 

Dette ufædvanligt, og fandfynligviis- ville mange løbe fra Ihinget for at 

gabe paa o8: fad os da gaa faa hurtigt fom muligt til Thinget og ind 

ville Deres Sfare i vor Flok; da vil vort Antal fynes ftørft”. De bare 

fig faaledes ad; en Mængde Folk ftrømmede til for at fre paa Dem, men 

fun faa bleve tilbage paa Thinget hos Kong Sigurd foruden Dennes egne 

og Vidkunns Mænd. Da Kong Sigurd faa, at Ibingalmuen ftrømmede 

bort, fagde han: ,det er Dog fandt at alle ville være Der, hvor Sigurd 

Ranesſon er". „Nej, Herre", fvarede VBidkunn, dette ev tunet Kneb af 

Kong Eyſtein, thi han veed at Folket hos o8 paa Haalogaland er meget 

tilbøjeligt til at glo efter alt, hvad der fynes underligt. Kong Sigurd 

foredrøg nu fin Sag, gjentager fin forrige Beffyldning mod Siqurd Ra- 

nesføn, og forlanger Dom efter Lov og Net. Sigurd Nanesføn fvarede 

fom før, og gjorde det famme Tilbud. Kongen afflog at modtage Jilbudet 

og vilde fremdeles kun lade Loven have fin Gang. Cigurd Nanesføn 

fagde: ,for vort Svogerffabs Skyld og vort lange Venſkab og det meget 

Gode, jeg bar vitt Dig, fad denne Sag fare; thi beraf vil I fun have 

Wre; lad iffe onde og avindfyge Mænd fætte Splid mellem o8, tbi jeg 

har virkelig iffe gjort mig førre Fordel af Finneffatten, end der tilfom- 

mer mig”. „Jeg havde iffe ventet", var Kong Sigurds Svar, ,at Du 

vilde lonne mig for et ftort Len med at tilegne Dig hvad mit er, og tage 

mere Deraf, end du bar Net til.” Man bar ikke fagt eder ſandt,“ fvare- 

De Sigurd; ,jeg bebolder iffe mere Deraf end Det var mig tilladt” Det 

nytter Dig iffe paa Denne Vits," var Kongens Svar. Da ftod Kong 

Gyjtein op og fagde: „Det ev iffe uden Vanffelighed for mig at tale i 

Denne Sag og fige Kong Sigurd imod; dog er Der ftor Forffjel paa at 

tage fig af en vetfærdig Sag, og alene at gjøre Kong Sigurd Movdjtand. 

Vi have begge lige megen Part i denne Sag, og for den Nods Skyld, 
hvori Sigurd Ranesſon ev ftedt, og vort Svogerftab, vil jeg dog endnu 

indlægge et Par Ord til hans Bedfte. Han erklærer fig, min Broder, 

uftyldig i Denne Sag, og beder eder mindes eders lange Venftab": Kong 

Sigurd fagde at det pasfede fig bedſt for Landets Styrer at lade ſaa— 

danne Forbrydelfer firaffes efter Loven. Kong Eyſtein fvarede: Vil du 

opretholde Lovene og den vette Landsftyrelfe, da ev det bedft at han nyder 
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fine Bidner; og er I virkelig beftemt paa at fade Loven have fin Gang, 

da maa I fee til at iagttage Lov og Net, faa at det kan befindes, at 

I taler Sandheds og Netfærdigheds Ord". Kong Siqurd fagde: dette 

Thing have jo Landboerne indrettet, og du fagde i Kjobſtaden, at nærvær 

rende Sag ſkulde føyes til Thinge". , Dette Thing", fvarede Kong Eyſtein, 

have fovfyndige Mænd og Bønder indftiftet mellem fig for gjenfidigt 

at nyde lovlig Net, men da nærværende Sag er anlagt mod en Lendere 

mand, tiffommer det han at fagføgeS paa Fylkes-Thinget, nemlig Thron— 

denes-Fhing". Sagen blev nu vanfaget efter Lovene, og Dde lovkyndige 

Mænd fandt, at Kong Gyftein havde Lovens Ord for fig. Da ftevnede 

Kong Sigurd Thing paa Throndenes med I Maaneds Varfel, og bad 

Sigurd Nanesføn der at fvare for fig, gif faa ombord med fine Folk, og 

drog bort. Kong Gyftein og Sigurd Ranesſon toge nu, fom forben, men i 

al Stilhed, Vidner paa at Sagen ogfaa var afviift pan Keblo-Thing. 

tu ftevnede Kong Sigurd alle Lendermænd til fig med Deres Huus— 

farke, opnævnte af hvert Fylte endeel Bønder, endog fra de fydligere 

Egne), for at drive paa Sagen med al Kraft, og gjøre Sigurd Nanes- 

føn utfæg i hans egen Hjemftavn. Han indftevnede alle Haaleyger og 

Naumdoler til Ihinget. Ogſaa Kong Eyſtein indfandt fig meget mande 

ftert. Han fagde til fine Mænd, at de flulde fare frem med megen 

Bram, fætte Skjold ved Skjold langs Gtavnene, holde fine VBaaben i 

Beredſkab, og ile føyndfomt op paa Land, faafnart De lagde til, for faa 

fedes at vife fig vede til at binde an med Kong Sigurd, om det fiulde 

behøves. Kong Sigurd fom nu, fom forrige Gang, førft. Da Eyſtein 

nærmede fig Thinget, fyurgte han Sigurd Ranesſon: hvad Tilbud vil 

du gjøre, eller hvad Svar vil Du i Dag give for Vig paa Ibinget"? 

„Jeg bar”, fvarede Sigurd, ,fun eder at holde mig til om Raad og 

Hjelp". „Saa tom da hid, om du vil have min Viftand", fagde Cyftein, 

„og overdrag mig med Haandfal og Vidner hele Din Sag til Forfvar 

mod Kong Sigurd; da funne vi fige at Sagen gjelder mig, og Det pasfer 

fig ogfaa bedjt at vi Bodre fee hinanden under Øjnene, og prove bvo af 

os Der er lovkyndigſt.. Sigurd gjorde fom Cyjftein fagde, vg Denne gik 

nu hen paa Thinget med fin Flot. Kong Sigud fremførte Sagen mod 

Sigurd Ranesføn med lige faa ftor Heftighed fom forrige Gang, om ikke 

ftørre. Kong Gyftein fvarede ſtrar faaldes: Det ev Vekjendt, bvilfet 

Filbud Sigurd Ranesſon bar gjort Kong Sigurd; ban anfeer fig anger 

fø3, tbi ban tilbod Kong Gigud alene at afgjøre Sagen. Men faafom 

1) Det kan dog ikke have været langt føndenfra, føden man kun havde 14 Dage 

at løbe paa. Det maa alene have været fra de nærmefte Egne af Thron— 

delagen. Naar det ſtrax efter heder at Kongen foruden Haaleyger indftev 

nede Naumbdøler, maa dette alene anfees for en Uregelmæsfighed. 
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han har Vidner paa, at Kong Magnus gav ham Finnefærden paa de 

Betingelfer, fom bidtil have gjeldt, og ertfærede at Forleningen ogſaa 
feufde vare i hans Sonners Levetid, Da ville vi nu fom før, at han ſkal 

føre fine Bidner og nyde Lov og Met i et og alt, men fun bøde for, hvad 

han ej fan fralægge fig med VBidner. Og fiden nu Kong Sigurd ikke vil 

høre om andet, end at prøve Lovens Gang for at fælde Sigurd, fommer det 

atter an paa, om han finder fig i at man forfvarer fig efter Loven". „Du 

vifer megen Fver i denne Sag," fvarede Sigurd, „men om det end ſkulde 

fofte mig førre Unftrengelfe at faa Sagen dreven igjennem, end jeg ventede, 

ſkal jeg dog holde ved, og fee til at at faa ham fældt her i hans Frænders 

Kreds“. „Faa Ting, min Broder", fagde Eyſtein, ,er det, fom I ej 

faar Drevet igjennem, naar I fægger Bind Dderpan, faa mange og ſtore Be— 
drifter fom I bar udført; her ere jo fun faa Mænd og Smaafolk til at 

ftaa imod”. Kong Sigurd fvarede, at han visfelig vilde fade Sagen fomme 

til Afgjørelfe, nemlig hvor vidt Kong Magnus funde give nogen Forle- 

ning paa længere Tid, end han felv var Konge; fforter Der noget i, at 

Lovene tagttages, Da er”, fagde han, „Skylden Kong Gyfteins, thi nu er 

Sagen ſtedet til det Thing, Hvor Kong Eyſtein felv fagde at Den ffulde fomme 

til fovfig Paadommelfe". „Visſelig“, fvarede Eyſtein, „har jeg fagt at I 

paa Torondenes Thing havde at ſoge Sigurd Ranesſon i denne Sag, men 

nu bar Den faaet et andet Udfeende: nu er Det Kongerne felv, fom tvifte 

med binanden, og Dette fan alene føee paa et af De tre ftore Lagtbing, 

Froftathing, Gulathing eller Cidfivathing'). Dette Søgsmual ev 
opftaaet i Froftatbing, og bør Derfor ogſaa Der afgjøres, naar Loven 

ffal nyde Fremme. Jeg har nemlig nu paataget mig hele denne Sag i 

Sigurd Ranesſons Sted, og Derfor er Det 08 to, Kongerne felv, fom have 

med binanden at beftille”. Kong Sigurd fagde: Skjønt du nu har paa- 

taget dig Denne Sag, og derved viſer dig fom min Modftander, lader jeg 

Den Dog ingenlunde Derfor falde”. Han ftevnede den Da til Froftatbing, 

og gif Derpaa bort. Eyſtein tog fremdeles, og i Stilhed, Vidner paa at 

GSøgsmaalet var fpildt for Kong Sigurd. Men det var nu heldet faa fangt 
ud paa Sommeren (1114), at Froftatbinget allerede var forbi, faa at 

man maatte vente med Sagen til det følgende Aar. 

Den famme Sommer fom Jvar af Fljod, den forurettede Egtemand, 

hjem med vel forrettet PSrende. Han havde om VBaaren fra Orfnøerne 

begivet fig til Irland, Holdt Thing med Landets Hovdinger, fremført 

Kong Sigurds rende med behørige Truſler, vg foreftillet Dem, at det 

var forftandigere og hæderligere at gjøre fig til Vens med flig en Høv- 

1) Disfe Ord ere merkelige, thi de vife, fom allerede ovenfor berørt, at der paa 

den Sid ej var ale om mere end tre Thingforeninger. 
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ding fom Sigurd, ved at fende ham Gater og Klenodier, end at udfætte 
fig for et Angreb af bam. Han bavde mindet dem om, at Siqurd havde 

Aarſag not til at føge fin Fader hevnet, og Vedet dem betænte, hvor 

mange Stæder og Borge ban havde underkaftet fig, uden at have faa 

meget at hevne, fom ber. Hvis de, faaledes fluttede ban fine Foreftillin- 

ger, nu med Det Gode vilde optage Kongen$ rende, og Denne Gang 

fende ham en Afgift, fom det var pasfende for bam at modtage og for 

dem at give, da ffulde han anvende al fin Indflydelſe for -at bringe Vet 

Dertil, at Ufgiften aldrig oftere blev fræret; de kunde da falde den Vennegabe, 

iffe med Det mere ydmygende Navn „Skat“. Og han bragte Det virkelig 

Dertil, at Irerne fandt fig i at udrede Skatten, Der beløb fig til en ftor 

Sum !). Denne bragte nu Ivar med fig til Norge. Der fortælles at 

Kong Sigurd var i Nidaros, og fad og talte med Sigrid, Jvars Huſtru, 

da man faa et Stv fomme, fom man antog for Ivars. Den fiden faa 

berømte islandffe Stad, Einar Skulesſon, men fom dengang endnu var 

ganffe ung, fun lidt over 20 Aar gammel*), var juft tilftede. Kongen 

bad ham gaa ben og faa at vide, om det var Ivar, fom tom, eller 

ej. Ginav fom tilbage med den Beffed, fom ban gav i et Vers, at det 

iffe var Ivar, og at Kongen endnu funde fidde rolig hos Sigrid 3). 

Senere ud paa Sommeren fom Ivar tilbage, men gjorde iffe noget ved 

Denne Sag, fom faaledes for hans og hans Huftrues VBedfemmende ned— 

dysſedes. 
Eyſtein tilbragte Vintren (1114—1115) i Throndhjem, Sigurd der— 

imod oſter i Kongehelle. Da den følgende Sommer (1115) fom, ſendte 

begge Konger Bud til fine Lendermænd og ovrige baandgangne Mænd, at 

De ftulde fomme til Thinget faa mandfterfe fom muligt. Ogſaa Kong 

Olaf blev ftevnt til Jbinget med fine haandgangne Mænd. Det var 

allerede blevet vedtaget, at Thinget, ſtjont det fremdeles kaldtes Frofta- 

thing, Dog funde holdes i Nidaros ), naar Ddet fun ferde til den vette 

Tid om Sommeren. Kong Gyftein indfandt fig førft i Byen, og holdt 

1) Magſtee det har bidraget noget til Jrernes Fojelighed, at Muirkertach, fom 

de irſte Unnaler berette, paa denne Tid (i 1114) var bleven faa farlig fyg, 

at han endog frafagde fig Regjeringen (den han dog fiden tog tilbage) og 

Diarmid O'Connor lige for hans Djne gjorde fig til Herre i Munfter, me— 

dens hans Fiende Donald O'Lodlan herjede andenfteds i hans Mige. 

?) Han maa nemlig være fød ſtrax efter 1090, fer hans Cevnetsbefkrivelfe i 

Folio:Udgaven af Snorre, II. Bind, Han var neppe endnu bleven Preft 

i 1114. 

%) Einar kalder Ivar her „den tyndfingrede" (fingrmjörr), hvilket, fom der 

tilføjes, var et Øgenavn, man havde fat paa ham. 

%) Gandfynligviis ude paa Øren, hvor Ørethinget ftundom holdtes. 

— 
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til i Kongsgaarden ?). Kong Olaf fom dernæft, og tog ind i Nærheden 

af Olafskirken, fandfynligviis i den af Magnus den gode opførte eller 

paabegyndte Kongsgaard. Endelig fom Kong Siqurd med mange Foll 

og Skibe; han lagde op i Nidelven, og holdt til med fine Mænd ombord 

paa Skibene under Fjeld. 

Den Dag, Da Ibinget ſkulde aabnes og Sagerne foretages, blev der 

blæft i Byen, og Bønderne og Thingmandene tilfagte at indfinde fig for 

at ordne Dommene efter Loven. Den, fom herved havde meeſt at fige, var 

den fovkyndige Lendermand Jon Mørnev. I Kong Olafs Følge var 

den ovenfor omtalte Lendernand Sigurd Siqurdsføn af Hvitaftein *), 

Der havde Od for at være Den vifefte Mand i Morge. Kong Eyſtein 

git førit til Thinget af de tre Brødre, ledfaget af et talvigt Folge. Han 
opfordrede ftrar Lendermændene til at give ham Medhold, og underftøtte 

Sigurd Ranesføns Sag efter Evne. Jon Mørnev fvarede hertil, at Ddet 

vilde være en farlig Sag at flifte ujevnt mellem Brødrene, men at ban 

Dog beljt ønftede at følge Kong Cyftein, hvis Dette var Net efter Loven. 

Eyſtein fvarede: ,jeg forlanger intet andet af eder, end at J bevidne, 

at det ev Lob, fom Lov er; men for fan vidt jeg ved lovlig Fremfærd faar 

bragt Det Dertil, at I ej eve forpiigtede til at dømme i Denne Sag, fom 

i Dag fommer fore her, vil jeg tage det Lofte af eder, at I ej ved min 

Broders Voldſomhed lade eder bevæge til at dømme mod Lov og Net”. 

Dette befvaredes med fterfe Bifaldsraab. Nu fom Kong Olaf med fit 

Følge, og aller fidft Kong Siqud. Hans Folk vare næften fuldt væbnede, 

fun at De ingen Skjolde havde. 

Kong Sigurd tog m til Orde, og fremførte fit Søgsmaal mod 

Siqurd Nanesjøn, faaledes fom ban troede Det meeft ftemmende med Loven 

efter Overfæg med fine Raavdgivere. Kong Gyftein holdt fig vede til at 

fvare. Forft og fremft blev der handlet om, hvor vidt Kong Magnus var 

berettiget til at give nogen Forening paa fængere Tid end fin rgen Livs— 

tid, og om der herfra funde hentes noget Forfvar. De lovkyndige Mænd 

fagde, at Kongen visfelig funde give Vejtfler for ftedfe frem i YGtten, 

men at flige Beſtemmelſer ſkulde lyſes paa alle tre Lagtbing i Norge, 

Froſtathing, Gulatbing, Eivdfivathing. Derpaa blev det underføgt, om Si- 

gurd Nanesføn havde iagttaget Denne Regel, og thinglyſt fin Forlening 

fænger end for Kong Magnus'8 Dage. Der fandtes ej Bidner paa at 

1) D. e. den af Harald Haardraade opførte. 

2) Om Gigurd Siqurdsfon, fe ovf. S. 548 Anm.; han omtales der fom en af 

Magnus Barfods Ledfagere. Gaarden Hvitaftein har maaffee været Hvit- 

fen i Beftby, paa Follo. J Fagrffinna Gap. 253 Éaldes hans Fader en 

Søn af Nevftein; denne Nevftein var maaffee den famme, fom var gift med 

Harald Haardraades Syfter Ingerid, og Fader til Gudrun, Skule Softigs- 

føns Huſtru, fe ovf S. 447. 



652 Gyftein, Sigurd og Olaf Magnusfenner. 

dette var føeet. Da ytrede Kong Sigurd, at han iffe vilde have den 

Sov gjeldende i Norge, at en Konge flulde funne give Forleninger for 

[ængere Tid end fin egen Livstid. Han fagde at den Netsgrund, Kong 
Eyſtein paaberaabte fig til Fordel for at Sigurd Ranesſon flulde beholde 

Finnefærden, herved var gjendreven. Kong Eyſtein fvarede Derimod, at 

ban vilde at en Konge fremdeles, fom hidtil, ffulde have Net til at give 

Foreninger for fledfe. Efter anfeede Mænds Naad blev man enig om, 

at fade det fomme an paa Lodfaftning, hvilken Kongens Vilje berefter 

ftulde være Den gjeldende i dette Punkt. Da Lodderne bleve tilffaarne 

for at faftes i Skjod, fpurgte CEyftein fin Broder Kong Olaf, hvem han 

i Denne Sag vilde holde med. Olaf fvarede: ,vi have fænge holdt fam- 

men, elffet binanden, og fremt overeens: jeg vil falde det min Vilje angaa— 

ende Lov og Landsjftyrelfe; hvad du, Kong Gyftein, vil have frem.” Da 

fagde Kong Eyſtein: ,jeg raader dig Da, Kong Sigurd, ogſaa at lade den 

tredie Lod tilffjære og kaſte Stkjod, thi Kong Olaf er lige faa vel Kong 

Magnus'8 Søn, fom vi”. Enhver fan fee” var Kong Sigurds Svar, 

„at Du nu prøver alle muiige Udveje, fiden du vil have to Lodder i Skjod 

medens jeg fun har een: Dog ſkal jeg ikke forholde Kong Olaf den Haver, 

der tilfommer ham.” Lodkaſtningen fødde, men Sigurds Lod fom op, ſaa— 

fedes at ban ffulde raade. Han gjentog Da, hvad han forhen bavde erklo— 

ret for fin Bilje. Da Dette faaledes var bragt paa Det Nene, blev det 

underføgt, om Sigurd Ranesføn havde befiddet Godfet uden De vette Gjeres 

FIilladelfe. Mange Mænd vtrede fig i denne Sag, men ingen vilde ind- 

fade fig paa at givenogen Grølæring, uden Bergthor Bokk, Søn af Sven 

Bryggefod). Han ertlærede Sigurd for flyldig. ECigurd bad da de 

fovfyndige Mænd og Dommere at affige Dom over Sigurd Nanesføn; 

Gagen var nu, fagde han, flar nof, og ytrede at Det flulde befomme dem 

ilde, Der vovede at give nogen Dom, der mishagede bam, faaledes fom 

Gagen nu ſtod. Kong Cyftein derimod fandt det bøjft ubiligt at dom- 
fælde Sigurd for Denne Sag, da Det var Kong Magnus, der havde givet 

ham Forleningen paa fin og Sonners Livstid, og ingen bidtil havde tile 

bagekaldt denne Beftemmelfe*). „Nu veed jeg ikke”, fagde han, som I maa— 

ffee antage min Brede mindre farlig, end Kong Sigurds, men jeg ſtal 

vift iffe tage Det Det mindre ide vp, om Der bliver dømt anderledes end 

fom jeg anfeer Det Lovmedholdigt, og jeg tror at forftaa mig ulige bedre 

paa Lov og Net end ban”. Jon Mørnev fvarede: de Flefte vile vift 

finde det farligt, at give nogen Kjendelfe i denne Sag, dog maa vi gjøre 

1) Om Sven Bryggefod, Lendermand i Viken, fr ovf. S. 490. 

?) Han meente hermed, og med Rette, at den nye Lovbeftemmelfe, fom Kong 

Sigurd fit indført, itte burde have tilbagevirkende Kraft. 
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det, Hvis vi ere pligtige Dertil, hvorledes end Parterne fynes Derom". 

Gyftein fagde at de kunde beteenke fig en Stund, inden de affagde Dom- 

men. Wu fod ban de Vidner fremftaa og afgive Vidnesbyrd, fom vare blevne 

opnævnte forfte Gang paa Bymødet, Da Sagen blev afviljt; derefter førte 

han fine Vidner paa at Sagen var bleven afviift paa Kevlø-Sbing, og 

endelig Bidnerne om den fidfte Afviisning paa Throndenes-Thing. Der- 

paa fagde ban: ,jeg benftiller nu til de Lovføyndige, om man ej fan fare 

faa misligt med fit Søgsmaal, at man iffe fænger faar Filladelfe til at 

forfølge det; thi jeg veed ikke vettere end at det er Lov, at naar Mogen 

vifer fig faa ufyndig i Loven, at hans Gøgsmaal bliver afviift paa tre 

Nettertbing, og Vidner nævnes berpaa, ſkal dette Søgsmaal aldrig mere 

nyde Fremme, og Dommerne ere iffe Længer pligtige at paadømme Det". 

Han indlagde formeligt Forbud mod, at Dommerne dømte i denne Sag, 

og nævnte Vidner derpaa. Jon Mørnev fvarede: ,jeg maatte nok have 

Dømt i Sagen efter bvad jeg fandt lovligft, om jeg var pligtig Dertil, 

men glad er jeg, at Dette fritager mig for at Dømme, thi hvad Kong Ey— 

ftein figer, bar fin Hjemmel i Loven"). Da fagde Kong Sigurd, mer 

get opbragt: „det fan not være, at Kong Eyſtein bar fanet Dette Sogs— 

maal fpildt ved fine Loviroge, men en Dom er endnu tilbage, bvilfen det 

nof tør bænde at jeg forftaar mig paa at hænde lige faa godt fom han: 

den ſkal afgjøre mellem os, fiden jeg iffe opnaar min Net". Med vdisfe 

Ord forlod han Thinget, og gik til fine Skibe, ledfaget af fit Følge, men 

Kong Cyftein og Kong Olaf begave fig til fine Herberger. 

Da Kong Eyſtein fom i Stuen fatte han fig til at drifte og var 

meget lyſtig. Nogle af bans Mænd talte om, hvor langt ban havde over- 

gaaet fin Broder i Klogffab; andre ſnakkede frem vg tilbage om, Yvad 

(Ende denne Sag vilde faa. Kongen fyurgte Sigurd Nanesføn, hvad han 

fyntes om Sagens Udfald og den Hjelp, han havde nydt. Han fvarede: 

„jeg fyne8 meget godt om eders Behandling af min Sag, thi I har i 

alle Dele ydet mig fuldfommen Biftand, om ikke alt for megen”. Da blev 

Kongen vred og fagde: det er vanffeligt at kjende fin Mand, om han 

bar Mod og Faſthed til at modtage fuldftændig Hjelp af fin Overmand, 

Derfor tager jeg mig mindre af Undres Sager, end jeg ellers vilde". Kort 

efter pasfede Sigurd Nanesføn fit Snit til at fomme ud af Dvitfeftuen. 

Det var feent om Kvelden, og da han faa, at ingen holdt Øje med ham, git 

ban i al Haft bort, ganſke alene. Han var uden Kappe, i Skarlagens 

Kjortel og blaa Buxer, der gif uden om Kjortelen; i Haanden havde 

ban et ſtort Huggefpyd, hvis Skaft ikke var længere end at man funde 

1) Beftemmelfen ev ikke udtrykkelig indtagen i den nu forhaandenværende Text 
af den ældre Froftathingslov. 
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naa til Falken. Saaledes gif han ned til Bryggen, og ſtandſede ikke før- 
end ban fom til Skydebryggen paa Kong Sigurds Stib. Der fad en 

Mand og holdt Vagt. Giqurd bad om Filladelfe til at gaa ud paa Sti- 

bet. Da VBagten havde Betænkeligbeder, fagde ban: ,vælg et af to, gaa 

fra Bryggen, eller Spydet faar i dig”. Manden forlod ftrar Bryggen, 

og Sigurd gik ud paa Skibet til For-MRummet. Der fad man endnu til 

Bords. Ingen merfede noget til bam, førend han faldt paa Knæ for 

Kongen og fagde: jiffe vil jeg, Herre, Kong Siqurd, at I og eders 

Broder ſkulle have nogen ubyggelig Strid for min Skyld, fom det nu 

feer ud til; heller overgiver jeg mig og mit Hoved i eders Vold og Mi- 

ftundbed, faa at I fan handle dermed efter Godtbefindende, thi belter vil 

jeg ftrar Dø, end give Anledning til Splid mellem eder og Kong Eyſtein“. 

Mange af de ilftedeværende lagde nu gode Ord ind for Sigurd, og bade 

Kongen vife fig naadig mod ban, fiden han gav fig i hans Vold. Kon- 
gen tog feent til Orde, og fagde: ,visfelig er du en adel Mand, Sigurd, 

thi du har valgt Det Raad, der befommer os alle bedft. Vid, at Vet nu 

tegnede fig til en Vaade faa for, at Gud alene fan bedømme den: jeg havde 

faft befluttet, å Morgen at gaa op paa Jlevoldene med alle mine Mænd, 

og ftride med Kong Eyſtein. Men nu fkal jeg modtage Forlig af Dig, 

vis du vil vverlade den hele Sag til min Ufajørelfe". Sigurd gjorde 

faa. „Jeg ſtal ikke udfætte med Afgjorelſen“, fagde Kongen, „thi længe 

not har Sagen været forhalet; jeg dømmer dig i en Bod af 15 Merker 

Guld 2), og Denne ffal du fuldftændigt udrede i Morgen, førend Højmes- 

fen er til Ende i Chriſtkirken. Mine Brødre vilde forbaane mig, men jeg 

ftal førge for deres Hæder fom for min; De fem Merker flal du betale til 

Kong Eyſtein, de fem til Kong Olaf, og De fidfte fem til mig; du flal 

ogſaa bave betalt til dem begge, førend du betaler til mig. Pengene 

ftulle itfe udredes i andet end reent Guld, thi Det er mig fagt, at du er 

bleven meget guldrig af det Gods, der tilhører og Konger. Men betaler 

du ikke disfe Penge ganſke ſaaledes fom jeg nu har fagt, da ev Forliget 

brudt”. „Jeg taffer eder, Herre, for at I tilftod mig Forlig", fvarede 

Gigurd Nanesføn, hvorledes Det nu end vifer fig med min foregivne 

Guldrigdom”.  Derpaa forlod han Skibet og gif op i Byen igjen. 
Da Sigurd fom ind i Stuen til Kong Eyſtein, fortalte ban ham alt, 

faaledes fom Det var gaget til mellem ham og Kong Sigurd.  Cyjtein blev 

blodrød, faa at man næften med en Finger ſkulde funne faa bam til at 

1 Da en Mart Guld regnedes ligt med 8 Merker Sølv, bliver den hele Sum 

lig med 120 Merker Sølv, eller i vore Penge henved 1100 Speciedalere, 

Men da Pengeneg VBærd i hine Dage var det flæerdobbelte af det nuvær 

vende, bliver Summen i fig felv langt betydeligere. 
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bløde, og fagde:  ,Du har bragt os i føor Ulykke, og ilde lønnet vor. 

Hjelp; jeg vil ikke have noget med dette Forlig at beftille”. Derpaa gif 
Kong Gyftein til Sængs, men Sigurd til fine Venner, for at laane Guld 

af dem. Med det han fik faant, og Det, han felv havde, bragte han det 

til gode fem Merker brændt Guld; mere funde han ikke opdrive Om Mor 

genen, Da For-Mesferne vare til Ende, gif ban til Kong Eyſtein, og bad 

ham fade Guldet veje. Da det var gjort, fagde han: ,nu vil jeg, Herre 

Konge, at I ſtkal modtage disfe Penge; I fan falde det, bvad I vil, 

Bøder eller Lon for ydet Hjelp; det er Dog mindre end Det burde være”. 

svor faar du Penge”, fagde Cyftein, ,til at betale mine Brødre Kong 

Olaf og Kong Sigurd”? „Jeg begynder”, fagde Sigurd, hvor jeg fin- 

Der Forpligtelfen ftørft; Det povrige faar da gaa fom det fan”. Kongen 

fvarede: Jeg veed at du bar faaet disfe Penge til Laans af Folk, men 

nu vil jeg, at du modtager Dem af mig fom en Gave”. Sigurd taktede 

ham for Gaven, git til Kong Olaf, og fagde at han vilde betale ham 

Guldet. Olaf fpurgte; om han allerede havde betalt Kong Cyftein. Sig— 

utd fortalte, hvorledes det var gaaet til mellem dem. Det er endnu”, 

fagde Olaf, ,fom i Gaar, at jeg ikke veed noget bedre Raad end Kong 

Eyſtein; jeg vil Derfor fljenfe dig disfe Penge". Derpaa gif Sigurd Ra— 

nesføn til Kong Sigurd, juft fom det ringede til Højmesfe i Chriſtkirken. 

Han bad Kongen lade Pengene veje: det flede, vg Det vifte fig at de 

belob fig til qode fem Merker. Kongen fpurgte, om hans Brødre havde 

faaet Deres Deel. Sigurd fvarede, at han havde betalt Dem begge. „Det 

befvæfter fig da”, fagde Kongen, ,hvad jeg anede, at Du var meget vig 

paa Gud”. Men Sigurd Ranesføn fortalte nu, hvorledes alt fammen var 

gaaet til, at Kongerne havde eftergivet ham Deres Deel, og at Dette var 

det famme Guld, fom ban havde tilbudt Dem. „Da vil jeg”, fagde Kon- 

gen, „ogſaa føjenfe Dig Det paa Det Vilfaar, at du, om der opfommer no- 

gen Uenigbed mellem mig og mine Brødre, bliver min Ven”. Sigurd 

fvarede: ,jeg onſkede helft, at der aldrig opftod nogen Tviſt mellem ever, 

og jeg vil eder alle tre vel; men hvor meget Gods der end ev paa Spil, 

ja om det gjelder mit Liv, vil jeg iffe, faa længe jeg fever, agte nogen 

Mand her i Verden bojere end Kong Cyftein". Da fvarede Kong Sigurd: 

jeg vilde ftaa altfor langt tilbage for Dem, hvis jeg modtog disſe Penge: 

nu vil jeg give Dig Dem, om du end iffe lover mig noget Venjtab". Sig— 

urd Nanesføn tatfede Kongen med megen Blidhed for Denne Gave og al 
anden Hæder, ban havde viift ham. Han indbod Kongen til at fpife hos 

fam den famme Dag, med faa mange Mænd, han felv vide. Kongen lo— 

vede at fomme. 

Da Mesfen var til Ende, gik Kong Sigurd med 60 Mand til Sig- 

urd Nanesføns Gaard. Da de fom ind i Drikkeſtuen, fandt de den her— 
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figt fmyffet med Fjeld og Vaaben. Der bang Skjolde rundt om paa 

Veggene, og det Hele tog fig faa godt ud, at Kongen felv og alle hans 

Mænd beundrede det.  Gjeftebudet var prægtigt, og varede den hele Dag. 
Sigurd Nanesføn og hans Mænd gif omkring og faa Gjefterne til gode; 

De bare Drikke ind, og alt andet, fom kunde behøves. Engang, medens 

de vare ude, og Kongen var alene med fit Følge, fage Kong Sigurd til - 

fine Mænd: ,naar faa I nogenfinde flig Pragt i en Lendermands Huus? 

Den findes neppe i en Konges Herberge; han har det i alle Dele præg= 

tigere”. Bergthor Bott fvarede: her findes tilvisfe gode VBaaben og 

fmuffe Prydelfer, men Den ſtorſte Hævder for ham vilde være, om han 

felv ejede nogen af Disfe Koftbarbeder, og ikke havde laant alt fammen”. 

Kongen vrededes og fagde: „uſt Derved aabenbarer fig bedſt Mandens 

Vennefælhed, idet han faar laant af Andre alt hvad han vil; faadan Fale 

er ondffabsfud”. Sigurd Nanesføn fom i det famme ind i Stuen. 

Han havde hørt, bvad der var talt. Da det vingede til Aftenfang, vilde 

Kongen gaa. Sigurd gav ham herlige Gaver, og bad ham efter Uften- 

fangen at fomme tilbage igjen for at drifte Chriſti Minde. Kongen gjorde 

faa. Men da han og hans Mænd traadte ind i Stuen, vare alle Skjolde 

borte, undtagen et gammelt Nidderffjold, der tilligemed en gammel Kaabe 

hang ved Skjenkebordet. Kong Sigurd fagde: her ev foregaaet en for 

Forandring medens vi Vare borte!" Ja", fvarede Sigurd Ranesſon, „det 

gaar fom fædvanligt, at enhver vil have fit; ingen af Skjoldene her tils 

fører mig, og Det fommer an paa eder$ Dom, om jeg endog fan tilegne 

mig det ene, fom bhænger tilbage Der henne. GSammenhængen dermed er 

følgende: vi fedfagede eders Fader, Kong Magnus, paa hans fidfte Tog 
til Irland, og gjorde hiin ukloge Landgang; da fom en uhyre Hær af 

Irer imod os og Der ftod, fom I ved, en Kamp, hvor den frore Ulykke 

bændte, at eders Fader Kong Magnus, Stallaren Eyvind Ulboge og 

mange andre brave Mænd faldt; de øvrige toge Flugten, og Enhver lob 

ned til Stibene, fom han bedft funde; jeg tror Dog ikke, at jeg var den 

førfte blandt de flygtende. Da de fom ned til Stibene, var der en dyb 

Sump paa Strandbredden; de, i hvis Vej den aa, føgte at fpringe over 

den; dette lykkedes nogle, andre iffe, og de fom ej fom over, gjennembor 

redes af Spydsodde Da vi nærmede o8 Sumpen, faa jeg en Mand 

rende foran mig: ban havde biint Skjold paa Ryggen og hiin Kaabe om 

fig. Da ban faa, at det ilfe gif faa godt for de Undre at fomme over 

Sumpen, faftede han førft Skjoldet, fiden fled han Kaaben af fig; ban 

havde en guldbremmet Silkehue paa Hovedet, og jeg fyntes endda Det var 

ftore Fing, at han beholdt den: Manden forefom mig at være VBergthor 

Bott; men Vidfunn Jonsføn maa vide det, thi ban var tilftede, Da jeg 

tog Kaaben og Skjoldet op, tbi jeg bade før intet Skſold bavt under 
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Kampen. Siden har jeg forvaret dette Skjold, og nu ftaar det til eder 

at dømme, om jeg eller Bergthor ffal beholde det. Kongen fvarede fort 

og haſtigt: „behold du det”, og gik bort, men Bergthor blev meget vred. 

Saaledes endtes Denne Strid, der funde have haft faa farlige Føle 

ger, til alles Filfredsbed, ved Sigurd Nanesføns ævdelmodige Føjelighev. 

Men mellem Siqurd og Gyftein var Der fra Den Tid af ikke faa godt 

Forhold fom før, ffjønt Det Dog ej fom til Krig). Et Beviis paa den 

GStinfyge, fom Sigurd nærede mod Cyftein, og fom end mere opflammedeg 

ved Eyſteins Optræden mod ham til Fordel for Sigurd Nanesføn, havde 

man netop under Disfe Stridigheder, da Sigurd, efter at bhave feet fit 

Sogsmaal to Gange afviift, tilbragte Bintven (1114—1115) i Konge- 

helle, beftjeftiget, fom Det nedenfor flal vifes, med alffens Bygnings-Arbeje 

der, og ventende paa næfte Froftatbing, for at faa Sigurd Ranesføn fæle 

Det. Eyſtein havde, fom ovenfor nævnt, tilbragt Den foregaaende Vinter 

(1113—1114) paa Øftlandet, fornemmeligt i Sarpsborg. En mægtig 

Bonde, ved Navn Dlaf i Dal, Der borde paa den nær liggende Gaard 

Dal i Aamurd (omtrent det nuværende Borge Sogn) havde famme Vin- 

tev opholdt fig fænge i Byen med fin fmuife, forftandige og meget under- 

holdende Datter Borghild. Eyſtein havde fundet meget Behag i hendes 

Gelffab, hun havde haft fange Samtaler med ham, og dette Forhold gav 

Anledning til megen og mange Slag Snaf. Dette fom Borghild for Øre, 

og hun ærgrede fig faaledes derover, at hun befluttede at fralægge fig alle 

Bejfyldninger ved Ferndyrd. Akten foregif i Sarpsborg den følgende 

Vinter, medeng Kong Sigurd var i Kongehelle. Hun faftede, fom fore- 

ffrevet, bar Jernet, og beftod Prøven godt. Men adrig faa fnart fif Sig- 

urd Dette at børe, førend han ſteg til Hejt og ved affted i en faa rafende 

Fart, at han tilbagelagde De to ftive Dagsrejfer mellem Kongehelle og 

Aamurd paa en enefte Dag. Han fom om Natten til Dal, og bortførte 

Borgpi(d fom fin Frille. Dette fan alene have været for at trodfe og for- 

nærme Kong Gyftein, paa hvem han var faa opbragt. Han havde med 

1) Beretningen herom findes fuldftændigt i Hrotfinffinna og Hryggjarſtykke, 

Sigurd FJorfalafarers Saga Gap. 27—36. Den findes og, ſtjont itte fuldt 

faa omftændelig, i Mortinffinna, fol. 28, 29. Hos Gnorre findes den Gap. 

21, men hojſt ufuldftændigt og forvirret. Aarfagen til Kong Sigurds Brede 

mod Sigurd Ranesføn nævnes her ej, og i Stedet for Modet i Nidaros og de 

tvende Ihing, Keblø:, Throndenes- og Frofta-IThing, nævned et Møde i Berz 

gen, Gulathbing, et Thing paa Rafnifta i Naumdolafylke (der dog figes at ligge 

i Haalogalånd) og 8 Fylfers Drething i Nidaros. Heller iffe nævnes Kong 

Olaf, derimod tilgiver Kongen Sigurd Ranesſon paa Biffop Magnes og 

Dronning Malmfrids Forbøn, hvorved Begivenheden ryktes alt for langt ned. 

Mund. Det norffe Folks Hiſtorie. J. UM. 42 
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Borghild en Søn, Magnus, der ſattes til Opfoſtring hos Vidfunn 

Jonsſon paa Haalogaland ?). 
GEndnu i famme Aar, da Søgsmaalet mod Sigurd Nanesfon blev 

bilagt), blev Kong Olaf fyg, og døve, den 22de December 1115, fun 
45 Aar gammel. Kong Sigurd ſtkal nogen Tid forud have baft en Drøm, 

fom Gyftein udtvdede for bam faaledes, at Olaf ſkulde do forſt af dem, og 

finde en god Modtagelfe i Himmerige, derpaa ſkulde ban felv, Eyſtein, følge 

efter, og blive mindre benligt modtagen, og endelig Siqurd, der flulde (eve 

fængit, efter at bave gjennemgaaet haarde Jilftiffelfer. Beretningen maa fraa 

ped fit Værd; Drømmen felv har vel meget Prag af at være fammenfat 

efter De Begivenheder, hvorom den ſkulde varfle3). Kong Olaf beftrives 
fom bej af Bært og ſmuk, munter, omgængelig og vennefæl. Hans Lig 

blev begravet ved Chriſtkirken, og hans Dod blev meget begrædt*). 

1) Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 22, Snorre Gap. 23. Tidsregningen for 

alt dette lader fig beftemme ved at tage Kong Olafs Ded (Decbr. 1115) til 

Udgangspunkt, og fammenholdbe Beretningerne om Søgsmaalet og om Kon- 

gefønnen Magnus's Fodſel. Olaf døde, heder det, lidt efter at Kong Sigurd 

havde taget Sigurd Ranesføn til Naade; dette frede altfaa om Sommeren 

1115. Den foregaaende Sommer (1114) var Søgsmaalet blevet afvilft paa 

Fhrondenes Shingz den mellemliggende Vinter (I114—15) havde Evftein til 

bragt i Ihrondhjem (Gap. 33), og Vintren forud (1113—14) havde han 

været paa Øftlandet. Nu heder det derimod i Beretningen om Sigurd og 
: « Borghild, at efterat Gyftein havde tilbragt en Vinter paa LØftlandet, ifær 

i Garpsborg, medens Gigurd var nordenfjelde, begav han fig nordefter om 

Sommeren, hvorimod Sigurd den følgende Vinter opholdt fig i Kongehelle. 

Da der nu herved temmelig tydeligt gives at forftaa, at Eyftein Fun til: 

bragte hiin ene Vinter paa Øftlandet, fan der følgelig kun være Sporgs— 

maal om Bintren 1113—145 en fenere Vinter Fan det ej være, endog af 

den Grund at Kongefønnen Magnus da bliver for ung ved Sigurds Død. 

j Ga det er endog et Spørgemaal, om man iffe burde fætte alle de her om— 

handlede Begivenheder endnu et Aar tilbage. Det er nemlig heel fandfyn- 

ligt, at Sigurd ej er kommen tilbage til Øftlandet, førend efter den førfte 

Vinter, da Tretten mellem ham og Gigurd Ranesføn opftod, og det er 

ikke rimeligt at han føulde have opholdt fig et Par Aar i Throndhjem, uden 

at tage tilbage til fit egentlige Hjem, Øftlandet, eller i modfat Fald holde 

fit Løfte om ben hellige Kors-Relikvie. Fortjærligheden for Kongehelle maa 

tidligt have betaget ham. Jo ældre man fan faa Magnus ved Sigurds 

Død, defto fandiynligere. 

2) Eller i det følgende, hvis Bilæggelfen af Jretten henføres til 1114. 

3) Drømmen fortælles i Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 20, Snorre Gap. 19, 

Morfinffinna fol. 27. a. Om Olafs rette Dodsaar og Ungivelfen om hans 

Alder, fe ovf. S. 560. De islandffe Annaler henføre hans Ded til 11165 

men bet maa erindres at ben indtvaf i den Periode, ba man regnede fra 

dette Aars Kalendæ. 

1) Gigurd Jorfalafareré Saga Gap. 21, Snorre Cap, 18, 22. 
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61. Eyſteins og Sigurds Folles-Regjering. 

Brødrene Cvftein og Sigurd fliftede nu, fom Vet heder, atter Miget 

imellem fig i to Dele, faaledes at Sigurd fit den øftre, Evftein Den nordre 

Del '). Det figes ogſaa at Eyſtein vfteft fad i Nidaros, ligefom vi 
byppigft finde Sigurd i Vifen. Grandſen mellem begges Befiddelfer fynes 

at have været Den famme, fom fenere mellem Oslos og Hamars Biftops- 

dømmer paa Oplandene, og mellem Bergens og Nivdaros's Biffopsvøm- 

mer ved Kyiten, ſaaledes at Eyſtein foruden hele Froftathingslagen tillige 

med Jemteland og Herjedalen ogfaa havde Søndmøre famt den nordlige Deel 

af Oplandene, (nemlig Gudbrandsdalene, Øfterdalene, Hedemarken, Hadafylke, 

Den pvre Deel af Grenafylfe, og belte Naumafylfe), tilligemed Viken?). Det 

er imidlertid fremdeles et ftort Spørgsmaal, om iffe denne Deling fnarere 

vedfom det fongelige Jordegods, end Den egentlige Negjering- J det mindfte 

hate vi. endnu i Olafs Levetid feet Siqurd opholde fig nordenfjelds og 

tage Vejtfler i Trondhjem, medens Eyſtein opholdt fig i Vifen, ligeføm 

afle tre Konger fynes at have deelt FIndtægterne af Finneffatten imellem 

fig, og Bidfunn Jonsſon i Bjarfø var Sigurds Lendermand, ikke, fom det 

fynes, tillige Eyſteins. Det er å fig felv beel tænkeligt, at Regjeringen 

egentlig bar fælles, eller at Kongerne maatte være falles om alle vigtigere 

Negjeringshandlinger, medens Dog bver for fig bavde Den nærmere Beſty— 

treffe over fin færffilte Deel, og at De Å Olafs Levetid oftere vare ſam— 

men, eller føiftedes til at opbofde fig nordenfjeldd, eller føndenfjelds. Saa— 

fedeg have vi fret Eyſtein tilbringe Bintren 1113—1114 paa Øftlandet, 

medens Sigurd var i Forondbjem, maaffee fordi han havde opholdt lig 

nordenfjelds lige fiden den Rejſe, ban efter fin Hjemfomft 14114 foretog 

rundt om i Landet; den følgende Vinter var Derimod Sigurd paa Oſt— 

fandet, medens Eyſtein opdoldt fig i Throndhjem, og efter Uenigheden ved 

Thinget om Sommeren 1115 fom De neppe oftere fammen end bøjit nod- 

pendigt, og fun naar deres Vejtſle-Rejſer bragte dem i binanden8 Nærhed. 

Dette hændtes en Vinter, Da De begge befandt fig paa Oplandene for 

at tage Vejtfler, ver paa fine Gaarde, og i faa fort Afſtand fra binan= 

Den, at man blev enig om at holde Bejtflerne for Dem begge I Fallesſkab 

og fiiftevits, førit paa Den ene Konges, fiden paa den anden Konges 

Gaarde. Den førfte Falles-Vejtſle ſtod paa en af Eyſteins Gaarde. Den 

Mand, der foreftod Vejtſlen, og var en Ven af Eyſtein, flagede over Kong 

Sigurds og bans Mænds Overmod, og bad Kong Cyftein fee til at faa 

1) Dette figes udtrykfeligt i Morkinffinna fol. 27. b. og tan derfor ej vel 
afvifes. 

2) Herom fe ovf. S. 613, 614. 

Ja 
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dem lidt mere omgængelige. „For 08”, fagde ban, ,er det en farlig Sag at 

ytre noget Derøm til Kong Sigurd; viſtnok har ban indlagt fig ſtor Hæder, 
men Der ev ogſaa Maade med Stolthed; alt andet tykkes bam ufelt og 

ringe; bans Mænd følge bans Exempel, vg om de end fun vare Fjenere 

paa Nejfen, agte De ikke mægtige Bønder eller Vine Venner, Herre, for 

gigemænd; De gaa nu i Pellsklader og overfee mangen udmerfet Mand”. 

Gyftein gav ham Net heri. Om Kvelden, Da man fatte fig til at drikke, 

befandtes Ølet ikke godt, og Der opſtod em uhyggelig Faushed. Da fagde 

Kong Gyftein: Hvorfor er man faa taus ber? Det fliffer fig Dog langt 

bedre i et Drikkelag at være munter og lyſtig; lader og Derfor finde paa 

nogen Morſkab, far at Munterheden fan tomme i Gang. Ikke fandt, 

Broder Siqurd, alle ville føle fig bædrede hvis vi frlv holde et eller 

andet lyſtigt Snak mellem 082” Sigurd frarede temmelig mut: vær du 

faa fyftig fom du finder for qodt, men lad mig tie i Fred”. Ofte", 

fagde Gyftein, ,har man i Drikkelag fornøjet fig ved at En bar tager fig 

en Anden til Sammenligning; denne Morftab foreflaar jeg at vi nu 

begynde.” Sigurd taug. „Maaſkee“, fagde Cyftein, finder du det under 

din Bærdighed at fammenligne dig med mig, men ere vi Da ikfe begge 

Kong Magnus's jevnbaarne Sønner?  Ieg ffjønner nok, at du overfeer mig, 

men faa fig mig Da, bvad det er, bvori du ifær finder mig at ftaa faa 

fangt tilbage for Dig". „Jeg anfeer Det for unøvdigt, at begynde nogen 

Sammenligning med dig", fagde Sigurd. Kunne vi ej fomme til Enig— 

bed”, var Gyfteins Svar, ,faa er Der nu forftandige Mænd tilftede, fom 

funne bedømme vor ale". Da fagde Siqurd: fan du erindre, at jeg 

faftede dig til Jorden i Nyggetag, naar jeg vilde, fljønt du var et Aar 

ældre"? „Jeg erindrer ogſaa“, ſagde Eyſtein, ,at du fom til fort, hvor 

det fom an paa Smidighed”. Men hvorledes gif det, naar vi fvømmede”, 

fpurgte Sigurd; „kunde jeg iffe holde dig under, naar jeg vilde?” „Jeg 

ſpommede ikke fortere end du”, ſagde Eyſtein, „og var heller ikke daarli— 

gere til at fvømme under Vandet. Ligeledes kunde jeg lobe paa Jislegge 

ſaa godt at jeg neppe havde min Lige, medens du ikke kunde det bedre 

end et Naut“. Sigurd ſagde: „jeg anſeer Det for mere bøvdDingemæsfigt 

og nyttigt at føyde godt med Bue, men jeg tror itte, du fan fpænde min 

Bue, om du end fætter begge Fødder i Den”. „Jeg ev vift ikke fan bue— 

ftert fom du", fvarede Gyftein, men jeg ſkyder deſto visſere. Ogſaa lober 

jeg meget bedre paa Skid, end du, bvilket og ev en god Jdræt”. „Der 

figger ftor Magt paa”, fagde Sigurd, ,at Den, Der ſkal være Høvding 

over andre, rager op over Flokken, og er fterfere og mere vaabenfør end 

andre, thi Derved kjendes ban let blandt Mængden; dette Fortrin bar 

jeg". „Det ev ikke mindre væfentligt”, fagde Eyſtein, „at man ev fmuk af 

Udvortes; Derved bliver man ogſaa fjendelig blandt Mangden, og Det an- 
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ftaar en Høvding, da ſmukt Udvorte8 og prægtig Udruftning pasfe godt 

fammen *). Jeg er ogfaa mere lobkyndig end du, og langt mere veltalende. 

Naar der, fom Det ofte hænder, fømmer Folk til os for at fan Deres Sager 

afgjorte, Da fynes det mig, min Broder, fom om de flokke fig om mig, me- 

Dens De Derimod ofte maa gaa med uforrettet Sag fra Dig I Deres aller 

nødvendigfte Anliggender”. „Det fan not værer, var Sigurds Svar, 

„at du har lært flere Lovtrakkerier end jeg, thi jeg havde andet at 

tage vare paa; ingen benegter beller Din Glattungetbed; du er en forftan- 

dig Mand, og mange føge Raad hos Dig, Dog hører jeg tale om at du 

er fidet ovdholden, lover ftundom hvad du iffe opfylder, og agter Dine 

egne Ord ringe”. , Det er vift og fandt, Broder”, fvarede Eyſtein, „at 

mange ty til mig, bvem jeg ikke fan gjøre faa meget godt fom jeg ønffede; 

jeg dømmer ofte i Sager mellem Folk efter fande VBidnesbyrd; men kom— 

mer der da fiden noget op, fom vifer ſig at være rettere, lader jeg enhver 

nyde ret Dom, hvorledes end Den forrige Dom lød. Derimod hører jeg 

Folk fige, at Du nok holder Dine Løfter, men fom vfteft fun lover hvad 

ondt er”. Sigurd vedblev: Det bar man Dog erfjendt, at det Fog, jeg 

gjorde fra Landet, var fom det i Sandhed anftod en Hevding, medens 

du Derimod fad bjemme Å Landet fom din Faders Datter”. Mu rørte du 

ved den Byld, fom jeg fænge ventede føulde brifte”, fagde Eyſtein; „eg 

vilde iffe have indladt mig paa Denne Sag, hvis jeg intet Dertil funde 

fvare. Det forefommer mig næften fom om jeg til dette Tog udjftyrede Dig 

hjemmefra ligefom en Datter". Men jeg”, ſagde Sigurd, „drog til det 

bellige Land, fom til Apulien, og faa Dig iffe Der; vandt aatte Slag — 

du var iffe I noget af Dem —; jeg drog til Chriſti Grav — der faa jeg 

Dig ej —; jeg Drog til Aaen Jordan, famme Vej, fom vor Herre, og 

fvømmede over Den — beller iffe der faa jeg Dig —; jeg Fnyttede dig Der 

i Krattet paa AWabredden en Knude, fom venter paa at du føal løfe den; 

jeg indtog Staden Sidon med JForfalefongen, uden at have din Hjelp eller 

dit Raad Derved”. „Jeg har nok hørt”, fagde Gyftein, ,at du har holdt 

nogle Slag udenlands; og det er vel fun Smaating, jeg bar at fætte 

derimod: Nord i Vaagen indrettede jeg Tilhold for Fiftere, paa Det Fat- 

tigfolf funde finde Livsnæring vg Hjelp; jeg (od ogfaa en Kirke bygge 

der, fit en Preft anfat ved den, og frjentede Gods til Kirfens VBevligehol- 

1) Den forfte Deel af Samtaien, indtil dette Sted, meddeles i Morkinffinna 

langt Fortere, faaledes: Sigurd: Jeg tror at jeg ev frerfere end du og 

foømmer bedre. Eyſtein: Viſtnok, Broder, men jeg er Eunftfærdigere og 

fpiller bedre Javl; det er itte mindre værd end din Styrke. Sigurd: Jeg 

tror at Folk anfeer mig mere vaabenfør end dig, og dueligere til at vide i 

Eng Qurnering. Eyſtein: Det ev fandt, Broder; men ftundom Eommer Folk 

pir Hid til mig 0. f. v. 

+ å * 
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dDelfe; forben var næften alt hedenft paa dette Sted: de, fom nu nyde 

Hjelp af alt dette, ville not funne bugfe, at Gyftein bar været Konge i 

Norge. Paa Throndenes fod jeg opfore en Kirfe og fljenfede Govs til 

Den: ogfan Der vil man not erindre, at Eyſtein bar været Konqe i Norge. 

Over Dovrefjeld var megen Færfel til Sorondhjem: der paa Fjeldet faa 

Folk ofte ude og Døjede ondt; men jeg fod opføre et Salehuus og fljene 

fede Gods dertil: de Nejfende, fom nu nyde godt deraf, ville nok vgfaa 

minde8 Kong Cyftein. Ved Agdenes var Der en farlig Kvit og ingen 

Havn, faa at Skibe ofte forlifte: der har jeg nu ladet indrette en Havn, 

hvor det ev et vpperligt Leje for alle Skibe, hvad enten de fejle nord eller 

fyd fang8 Kvjten; jeg fod ligeledes bygge en Kirfe ver, og oprejfte Veter 

(Sømerfer) paa De boje Fjelde: fremdeles byggede jeg Faarnet I Sen- 

bolmsfund: alt dette tjener nu til gode for Fiffere og Kjøbmænd, der 

fore Landet8 Frembringelfer fra Sted til andet, vg De, fom nyde godt 

Deraf, mindes mig nof. Jeg lod bygge Hallen i Bergen og Apoſtelkirken, 

famt en Trappegang mellem dem: de Konger, der fomme efter o8, ville 

mindes det med Fafnemlighed. Jeg fod opføre Micbaelskirfen pan Nord— 

neg, og grundlagde et Klofter Der; jeg ordnede Lovene, faa at enhver 

funde nyde Net og Skjel af den anden: overholdes de, Du gaar det bedre 

med Landsſtyrelſen. Jemtelands Indbyggere har jeg faaget til at under- 

fajte fig dette Nige, mere ved blide Ord og forftandige Underhandlinger, 

end ved Voldſomhed. Alt dette er maaſkee Smaating, men jeg tror ikke 

Det tjener Land og Folk mindre til gove, eller er mig mindre til Sjale— 

hjelp, end Det ev Dig, at du flog Blaamænd ned for den Onde, og before 

drede Dem faaledes i Hu og Hajt til Helvede. Og naar du roſer Dig af 

at du befogte Chriſti Grav o. f. v., fom gode og fortjenjtfulve Handlin- 

ger, Da tror jeg Det ikke ſkal veje mindre i VBegtffaalen at jeg fod ind— 

ftifte et Klofter og byggede Kirfen dertil. Og bvad angaar Den Knude, 

du knyttede mig, da forefommer det mig fom om jeg funde have bundet 

dig den Kuude, at du aldrig var bleven Konge i Norge, Da du fom tile 
Dage fra Dit Tog, og fun med et enefte Skib frjlede bid til Landet. Lad 

nu De forftandige Mænd bedømme, bvad Fortrin du bar for mig, og det 

ftulle I vide, JGuldhalſe, at der endnu ev Folk i Norge, fom tør holde 

fig jevngode med eder"! Dermed oppørte Samtalen, men begge Konger 

vare vrede !). 

Ved en anden Lejlighed, da begge Konger vare fammen, og Sigurd 

var fommen I fit Sæde, medens Eyſtein endnu væntedes, fagde Dennes 

1) Sigurd Jorfalafareré Saga Gap. 26, Snorre Gap. 24, Morfinffinna fol. 

30. a. Denne fidfte meddeler Samtalen Éortere, men i det hele taget med 

et mere alderdomsmæsfigt Prag. Vegge Fremftillinger eve her ovenfo 

nyttede. Om de Arbejder, Eyftein paaberaabte fig, fe ovf. S. 596—6 på 
[) 
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Dronning, FJngebjørg Guthormådatter, til Sigurd: „de mange og frore 

Bedrifter, fom I, Herre, har udført udenlands, ville længe mindes!“ 

Sigurd fvarede i et Vers, at han i fin Ungdom plejede at ile med bvidt 

Skjold til og med rødt Sfjold fra Kamptumlen, og at han i Blaaland 

havde hugget et Hug, fom det nu ſtod til hendes Mand at efterligne. 

Hvad hun vtrede til Dette felvgode og naſten fornærmelige Svar paa 

bedes velmecnte Kompliment, figes iffe: men man feer ogfaa heraf, hvor- 

ledes Skinſyge paa Gyftein altid optog Sigurds Sind, men derimod neppe 

gjengjeldte8 af Eyſtein og dennes Nærmefte 1). Egentlige Frætter eller 

Ubebageligbeder forefaldt dog iffe, fom det fyne8, oftere mellem Kongerne, 

og Det varede beller iffe faa Iænge, førend Siqurd befriedes fra den Be— 

fymring, at bave en mere populær Medfonge ved fin Side, da Eyſtein, 6 

Aar efter Kong Eyſteins Død, under fit Opbold paa Gaarden Huusjtad 

ved Stim vderft i Raumsdalen faldt i en beftig Syydom, der i fort Tid 

gjorde Ende paa hans Liv (29dDe Auquft 1122). Han var Da i fine 

bedfte Aar, fun 33 Aar gammel, og Sorgen over bans Død var Verfor 

faa meget (tørre, fom man i deſto langere Tid havde funnet vænte at 

nyde qodt af hans fjeldne Regent-Egenſkaber. Hans Lig blev begravet 

ved Chriſtkirken i Nidaros, og ved ingen Mands Grav, figer Sagaen, 

ftode faa mange bedravede Mænd i Norge fiden Kong Magnus den godes 
Dod, fom ved hans. Han efterlod fun en Datter, Maria, der ſiden blev 

gift med en vis Gudrød Skafbøggsføn, om bvilfen man for NReften intet 

fonderligt veed, men fom Dog vel maa have været en anfret Mand, fand- 

fynligviis Lendermand *). 

Om Gyfteins Fortjenefter af Landets indre Anliggender, og De mange 

1) Sigurd Jorfalafarevé Saga Gap. 40, Morfinffinna fol. 30. b. 

2) Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 40, Snorre Gap. 26, Morfinffinna fol, 

30. b., Fagrffinna Gap. 249. Denne fidfte angiver Eyſteins Dodsaar til 

7 Bintre fenere end Olafs; de øvrige til fer, hvilket vel og er det rette, da 

hans Død elleré maatte være indtruffen i 1123, det famme Aar, hvori Sigurd 

gjorde fit Svg til Smaaland, hvilfet dog Sugaerne aabenbart omtale fom 

foretaget efter at Sigurd var bleven Enefonge. Annalerne nævne 1122. Og: 

faa Dodsdagen angives forffjelligt. Snorre nævner 295e Uuguft; ligefaa 

det islandføfe Kalendarium i Finn Jonsføns Kirtehiftorie, hvilfet bderimod 

nævner 21de Auguft fom Kong Eyſtein Haraldsjøns, eller den helliges, Døds- 

bag. Et andet, gammelt Kalendarium giver derimod Kong Eyftein Mag 

nusføn den 21de, og Kong Evftein Haraldsføn den 29de Uuguft til Dods— 

dag. Bi have ber fulgt Snorres Uuktoritet,- der vel maa anfees fom den 

paalideligfte.  Gudred Stafhøggsfen, der blev gift med. Evfteins Datter, 
faldt i Slaget ved Oslo, hvor han flod paa Kong Inges Parti, fom det ner 

denfor vil fees; alene den Omftændighed, at han nævnes, vifer at han maa 

hø have været en anfeet Mand, Hans Søn Olaf blev fiden tagen til Konge 

— af et Parti paa Oplandene, og dede i Danmark. 
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almeennyttige Arbejder, der ved hans Foranftaltninger bleve udførte, er 

allerede ovenfor talt. Her ville vi fun, for at fuldftændiggjøre det Bil 

fede, Sagaerne udkaſte af han, meddele et Par Fortællinger fra Eyſteins 

og Sigurds Dage, fom Sagaerne have opbevaret. Den førfte giver ifær en 

anſkuelig Stildring af de daværende Stormends Djervhbed og Overmovd, 

og vokker en Foreftilling om den Kraft og Beftemthed, der uvdfordredes 

til at hode dem i Føjle. 

I den Tid, da begge Konger endnu levede, anfom til Nidaros en 

FJskending ved Navn Thord; han var vel fattig, men ftor af Vært, fmuk, 

forftandig og talentfuld; navnlig var han en god Skald. Han var beldig 

nof til at fomme i Hufet hos den rige og hojbyrdige Ente Aaſa, beflæge 

tet med Vidfunn Jonsſon i Bjarfø. Hun lovede ham vel intet langt 

Ophold, og fagde udtryffeligt at hun fun tog ham i fit Huus indtil vi- 

Dere, men Det varede ej længe, førend den ſmukke, underboldende og ftedfe 

tjenftvillige Mand havde indtaget hende faaledes, at hun beholdt ham hos 

fig om Binteen; den næfte Vaar fendte hun ham til England med en 

Gum Penge, bvoraf ogfaa han fit fin Part, for at drive Handelsforret- 

ninger. Derved, fom ved alt andet, følte han fig til bendes fuldfomne 

Tilfredshed: han blev bos hende iffe alene den følgende, men flere Vinttre, 

rejfte om Somrene i Kjøbfærd, og lagde fig megen Nigdom til Bedſte. 
Skjont bun iffe var ung, bed det Dog nu, at ban var hendes erklærede 

Elſker: han beftvrede alle hendes Unliggender, og blev fædvanligviis Faldet 

„Guld-Aaſas Thord“.  Hendes ftolte Frænder, Der foragtede Thord og an- 

faa bam for en Lyfferidder af lav Stand, toge hende, fom man lettelig 

fan begvide, Dette Forbold meget ilde op; Thord felv var for øvrigt me- 

get afboldt af Mængden. Engang, da Vidfunn Jonsføn væntedes til 

Byen, gav en af Thords Venner ham det loge Raad, at føge at vinde 

Denneg, den mægtigjte af alle Aaſas Frænders, Venſkab ved at Digte et 

Kvad om bam. Ford fulgte NRaadet, begav fig ſtrar ved Vidkunns An— 

fomft hen til bam, og lod fig iffe afftrætke af den uvenlige Modtagelfe, 

fan fandt, men fremfagde Kvadet. Dette bebagede Vidfunn faa godt, at 

han ſtrax evk(ærede, at ban nu havde fliftet Sindelag med Henfyn til 

Thord, og vilde give ham en ftor Guldring. Thord fvarede at ban ej 

trængte til Guld, men fun ønftede bans VBenftab. Dette tilfagde Vid— 

funn bam. 

En Hoft, da Thord fom tilbage fra en af fine fædvanlige Englands— 

rejfer, og vilde Lwaqe fit Stiv i det ham tilbørende Bryggeleje foran Hans 

eller Aafas Gaard, fandt han allerede Pladfen optagen af et andet Skib. 

Kong Eyſtein var nemlig fommen til Byen, ledfaget af mange Stormænd, 

navnlig Sigurd Nanesføn, VBidfunn Jonsſon, og Jngemar Svensføn af ] 

J 
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Aſk 1), en af De mægtigfte Lendermænd, og faare vodfom i fin Færd. 

Det var ham, fom havde lagt fit Stib i Thords Plads. Thord fod 
uden videre Omftændigheder det fremmede Skib hale til Side, og lagde 

fiti Stedet. De Filftedeværende ymtede vel om, at det nok turde blive 

ham en farlig Sag at flytte Ingemars Skib bort, men ban lod fom om 

han ej hørte det. Siden, Da ban fosfede fit Skib, favnede han Stavn- 

tjeldet. Han gif ftrar over paa Ingemars Stib, dDer var Det nærmefte, 

og føgte efter det: her fandt ban det ogſaa: en Dreng bavde taget Det, 

viklet det fammen, og lagt Det under fig.  Gfter Lovens Medfør lod han 

nu den paa friſk Gjerning grebne Tyv binde og bringe hjem i fin Gaard, 

hvor ban indtil videre holdt ham i Forvaring, for fiden at bringe ham til 

Thinget og fade ham dømme til Galgen. Alt Godfet fra Skibet lod han 

ogfaa føaffe op i Gaarden. Saa fnart Ingemar erfoor Dette, gif han 

ftrar med nogle Mænd til Fhords Gaard, og forlangte Drengen udleveret. 

Thord fagde at det var uforfvarligt at lade en udømt Fyv gaa løs i 

Byen. Ingemar meente at en ufel ,Falglænder" fom Ihord Dog ej 

ſkulde funne underftaa fig at fade hans Mænd dømme til Døde, og lovede 

fnart at komme faa mandjterf tilbage, at Thord not føulde give Manden 

fri, og oven i Kjøbet felv faa en Ulykke. „Jeg vilde ogfaa”, fagde han, 

„hede Lendermand for intet, hvis jeg iffe frulde funne faa Bugt med en 

forløben F8lænding”. Thord ændfede iffe hans Truſſer. Ingemar gif vred 

bort, men Thord fendte imidlertid efter AWafas Raad Bud til Vidfunn 

$ 
— 

Jonsſon om Hjelp. Vidkunn fom ſtrax med en ſtor Skare, og begav fig 

op i Loftet eller det øvre Stokverf, for ber at være rede til at modtage 

Ingemar, naar ban fom tilbage. Det varede beller iffe fænge, førend 

Ingemar atter vifte fig, betydeligt mandſterk, og fordrede Tyven uvdleveret. 

Men nu tog Bidfunn felv Ovdet, og fvarede, at Thord bavde bandlet 

efter Lovens Bud; at man endog funde have draget ham til Unfvar, om han 

bavde ladet den i Gjerningen grebne Tyv flippe los, og at Denne nu ſkulde 

faa fin Dom efter Loven. Ingemar, fom ej bavde Folk nok til ſtrax at 

funne binde an med Vidfunn, gif atter bort for at hente flere, idDet han 
— 

1») Ingemar var fandfynligviis fra AFF, en ſtor Gaard paa Ringerike nær ved 

Syriftranden. J det mindfte var han enten fra Oplandene eller Viten, da 

vi deels fee ham vende tilbage til Viken, og derfra drage til Danmark, deels 

fenere gjenfinde ham fom en af de tendermænd, der i Slaget paa Fyrileif, 

hvor han faldt, havde fluttet fig til Harald Gille, enten paa Oplandene eller 

i Bilen. Egentlig fÉulde man fnareft antage, at han boede i felve Viken, 

men da neppe nogen Gaard af Navnet Aſt der lader fig paavife, bliver det 

fandfynligt at gjette paa en Viken faa nær liggende Gaard, fom muligt; 

altfaa fnarere UÉ paa Ringerike, end Uffe i Nes paa Hedemarken. Saa vel 

- Mingerite, fom Hedemarken tilhørte for Reften fandfynligviis den Deel af Op- 

x landene, der ved den nye Deling tilfaldt Eyſtein. 
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ptrede, at ban i Vidkunn, der ogfaa var Lendermand, havde en værdigere 

Movdjftander end Thord. Men Vidkunn fendte for Sikkerheds Skyld Bud 

til Sigurd Nanesføn, og bød fine Sendebud, hvis Siqurd gjorde Vanſke— 

ligbeder, at erindre bam om den kraftige Biftand, Vidkunn engang havde 

pdet ham, da Finnerne harde taget bans Kvæg ?). Da Sigurd blev mine 

det herom, fagde han ftrar, at ingen havde ftaaet ham, fraftigere bi end 

Vidkunn, bød ftrar alle fine Mænd at væbne fig, og ilede med dem til 

Thords Gaard. Da Jngemar ftrar efter fom med en ſtor Flok, fandt 

ban til fin Forundring Sigurd, der nu tog Ordet og bad ham at lyde 

L00 og Net. Siqurds Formaning havde fun til Følge, at den halsſtar— 

tige Jngemar endnu engang vendte tilbage for at bente flere Folk; men 

Sigurd fendte Bud til Kong Eyſtein feld, og lod ham anmode om at 

blande fig i Sagen, for at forebygge Blodsudgydelfe. „Gjor ban Van— 

føeligbeder”, fagde han, ,faa bed ham erindre, bvo der aller ſidſt filteg 

fra hans Fader, Da han faldt vefter i Jvland”. Kongen vtredei Forft- 

ningen, at tvende Lendermænd, Vivdfunn og Siqurd, nok maatte funne 

bolde Ingemar Stangen. Da bade Sendebudene ham at mindeg, bvo der 

fængft bavde Holdt ud med hans Fader i dennes fidfte Kamp. Han fva- 

rede ftrar: Det var Vidfunn og Sigurd; min Hjelp maa nu være Dem 

uomgængelig nødvendig, og ſkal heller iffe undvdrages dem”. Han gif med 

en talrig Sfare til Thords Gaard, og frar efter fom Ingemar i Spid- 

fen for en Mængde Folk, og truede med at angrite Siqud, hvis han 

iffe gav Ivven fri. Kong Eyſtein fvarede: det fømmer lig ikke for Dig, 

Ingemar, at gjøre faadant Hærverk her i Byen for en Forbryders Skyld: 

Retten er paa vor Side, og vi give ikke efter for dig". Forbauſet over 

at Kongen felt havde blandet fig å Sagen, vendte Ingemar ſtrax tilbage, 

og Tyven blev paa Kongens Bud, efter fom Loven foreffrev, med det 

ftjaalne Fjeld bundet paa fin Ryg bragt til Bymovet, ber dømt til 

Døve, og umiddelbart Derfra ført ud paa Øren og bængt. Hvorledes 

tror du at Dyven har Det i den anden Berden”, fyurgte Kongen Ingemar. 

Godt", fvarede Dennes „Nej tvertimod”, fagde Kongen; ,-Helvede er barn 

vilt, bvis ban dør uden at angre". „Saaledes fan det umuligt være”, fva- 

rede Ingemar, „og urimeligt handler du, fom underftotter Denne Falglæne 

der, men Derimod iffe vover at hebne Vin egen Faver, der blev Dræbt 

vefter paa Irland ligeſom en Hund med Been i Munden: han, tror jeg, 

er i Helbede, ikke Denne Mand, fom du (od dræde for liden eller ingen 

Skyld“. Eyſtein lod ham gaa, uden at ændfe hans upasfende Ord. Men 

1) I Sagaen ftaar bu, hvilket vel og Funde betyde bet hele Bo, eller Gaarden 

med Befætning. Om denne Begivenhed, der tyder hen paa et Røvertog fra 

Finnernes Side, tales der ellers ingenftede. 
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Ingemar fod det ej blive derved; han fejlede øfter til Viken, dræbte der 

en fongelig Warmand !), og begav fig derpaa til Danmart, hvor han en 

Fidlang opboldt fig. Islendingen Thord, der var Den uftyldige Aarſag 

til Det hele, blev fiden gift med Uafa?*). 

Om Gyiteins elffværvige Charakteer og deeltagende Ømbhed for fine 

Benner vidner følgende Fortælling, fom vi her ligeledes meddele, for 

at famfe alt, der paa nogen Maavde fan bidrage til at fuldfommengjøre 

Totalbilledet af denne blandt Norges Konger faa udmerkede Perfon- 

figbed, om bvilfen, faa vel fom om hans indgribende og fetydningsfulde 

Virkſomhed, vi desværre fun vide alt for livet, og Derfor med Ddefto 

ſtorre Ombyagelighed maa benytte og fammenftille, bvad Der findes. 

Der ophodt fig vid bans Hof en hojbyrdig og forftandig Islanding, 

ved Navn Jvar Ingemundsføn, hvem ban boldt meget af. Ivar 

var ulpffelig i Kjærligbed. Han elffede en Pige paa FJsland, ved Navn 

Oddny Jonsdatter, der maaffee ogfan vide være bleven hans Huſtru, 

hvis iffe hans egen Broders Ondffab havde hindret Vet. Denne 

Broder, ved Navn Fborfinn, der ogfan en Stund havde opboldt fig i 

Norge, og nydt godt af fin Brovders Anſeelſe, misundte ham vette For- 

trin, og vendte efter fort Tid tilbage til Island. Ved hans Afrefe bad 

Ivar ham bilfe Ovdny, at ban agtede at bejle til hende, og at hun ej 

maatte egte nogen anden. Fborfinn fovede det, men efter Hjemfomften til 

Island fremførte ban ingen Hilfen fra Ivar, og bejlede tvertimod til 

Oddny paa egen Haand, fif hendes Ja, og egtede hende. Da Ivar fort 

efter felv fom til Island for at faa bendes Haand, fandt ban hende alle- 

rede gift med Fhorfinn. Oppoldet paa Island blev ham nu utaaleligt, 

og ban vendte ſtrax efter tilbage til Norge, bvor ban fremdeles opholdt 

fig ved Kong Eyſteins Hof og nod megen Unfeelfe. Eyſtein merkede frart, 

at han var taus og tungfindig, og fpurgte ham i Genrum med megen Deck 

tageffe om Aarſagen Dertil. „Under dit forrige Opphold hos 08”, fagde 

ban, „havde vi altid faa megen Morſkab af din Tale; nu er Vet andere 

fedes: jeg vil iffe bebrejde dig Derfor, Da jrg er VIS paa at Du cj giver 

mig ESkylden, dertil ev du alt for fornuftig; men Aarfagen ønffer jeg dog 

at vide". „Den rette Aarſag, Herre, har jeg ondt for at fige”, fvarede 

Ivar. ,Saa faar jeg gjette mig frem”, fagde Kongen; ,er Ver en og an— 

Den her, fom du ej fan lide?" „Nej, Herre”, fvarede Ivar. „Tykkes det 

dig Da", vedblev Kongen, „ſom vin du ej nyder faa megen re af mig, 

)-Dette maatte faaledes være en Aarmand paa en Gyftein tilhørende Gaard, 

hvis man ej føal antage, at Jngemar i fin Brede ingen Forſtjel gjorde mel- 

lem begge Konger. 

2) Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 24. 25, Mortinffinna fol, 27, 
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fom du funde onſke?“ Heller itfe det”, var Ivars Star. ,Har du 
maaffee Lyſt til at beføge andre Hobdinger“, fpurgte Kongen. „Nej fangt 

fra”, fagde Ivar. „Da bliver det vanfkeligt at gjette, bvav det fan være”, 

fagde Kongen; ,ffulde det da maaffee være en eller anden Kvinde her eller 

i andre Lande, fom du elſker?“ Ivar funde iffe negte Det. Lav ikke 

det befymre dig”, fagde Kongen, „hvis Den Kvinde er paa Island, faa 

drag derben til VBaaren; jeg ſkal give Dig baade Penqe og Udmerfelfer, 

faa vel fom Brev og Indfegl til Dem, der raade for hendes Haand; og 

jeg tænfer neppe, Der findes nogen, fom iffe føjer fig efter min venlige 

Anmodning, eller frygter mine Truſler“. |, Det lader fig dog ikfe gjøre”, 

fvarede Ivar. ,Hvad”, fagde Kongen, ffulde det ikke lade fig gjøre? 

maaffee er bun Da gift med en anden, men vgfaa i Dette Filfælde tænker 

jeg nof, at jeg ſkal funne ſkaffe dig hende til Egte, naar jeg endelig vil”. 

„Ak nej”, fagde Ivar, Det er min egen Broder, fom er gift med bende”. 

Det er en anden Sag", fvarede Kongens faa er det umuligt. Dog bar 

jeg et godt Raad. Strar efter Iuul drager jeg om paa Bejtfler; da fat 

du være med, og til Da faa fee mange yndige Kvinder, blandt bvilke du 

fan tælge dig bvem du vil, naar hun fun ej er af fongelig VE. „Ak 

Herre", frarede Ivar, ,min Sorg bliver netop vakt paany og min Smerte 

bliver Defto ftørre, naar jeg feer fagre Kvinder, tbi da mindes jeg aller 

meeft om bende, jeg efffer og ej fan faa”. „Saa ſkal jeg give Dig Gjen- 

domme og Betiddelfer at fivre: det vil adfprede dit Sind", fagde Kongen. 

Dog heller ikke dette behagede Ivar, lige faa lidt fom Kongens Tilbud, at 

give ham Penge til at Drage i Kjøbferd. „Da bliver det vanfkeligt at finde 

paa Raad”, fagde Kongen, „thi jeg har nu forføgt alt bvad jeg Funde. 

Nu ev der bfot eet tilbage, bvilfet Dog fynes utetydeligt i Sammenlig— 

ning med bvad jeg for bar foreflaart, men fom vi Dog altid funne forføge: 

fom til mig fver Dag, naar Bordene ere fremme, og jeg ikke fidder ved 

pigtige Forretninger; Da ſkal jeg tale med Dig om Denne Kvinde, faa meget 

fom du vil, og give mig q0d Tid dertil; vfte lettes Sorgen ved at tale 

om dens Gjenffand; beller iffe ffaf du nogenfinde vid flig Lejtigbed gaa 

fra mig uden at bave faaet en Gave”. Dette Tilbud modtog Jvar med 

ftor Fafnemmelighed. Saa ofte Kongen iffe optoges af vigtige Forvet- 

ninger; famtalede ban med Ivar om bans Kjærlighed, og bragte Det fnart 

Dertil, at ban var lige faa glad og munter, fom før. Ivar forblev ved 

Gyfteins Hof, og det fader til, at ban ogſaa har tilbragt fine øvrige Dage 

i Norge, Da Der bilt og ber anføres Vers af et Kvad, fom ban digtede 

om Begivenbederne efter Eyſteins og Sigurds Død). 

1) Sigurd Jorfalafareré Saga Gap. 19, Morkinffinna fol. 26. b. Det Kvad 

af Ivar Jngemundsføn, hvoraf der i det følgende anføres Brudſtykker, er den 

faataldte Sigurds-Baalk, hvilken han digtede om ben bekjendte Sigurd Slembez 
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62. Kong Sigurds Iog til Smaaland. 

Det førfte Foretagende af Betydenbed, fom Sigurd udførte efter 

Eyſteins Død, og hvortil han maaffee forſt derved fil frie Hænder, var et 

Omvendelſes-Tog — man funde maaſkee endog falde det Korstog, — til 

Smaaland i Sverige, for at tvinge De hedenſke Indbyggere til at antage 

Chriſtendommen. Et faadant Fog var vet efter Sigurds Sind, og ftod 

i fuldfommen Samflang med dyn ED, han havde aflagt for at fomme i 

Befiddelfe af hiin Spaan af det hellige Kors: ,at han af al Magt frulde 

fremme Chriſtendommen“ 1). Uagtet Denne allerede forlængft var fuldftæn- 

Dig indført i Danmarf og Norge, og uagtet De fvenffe Konger felv fivden 

Steenkils Tid havde været Dens ivrige Jilbængere og Befordrere, fandteg 

Der Dog endnu mange Hedninger, ifær i Den vfilige Deel af Landet. De 

politiffe Forbolde vare vel og tildels Skyld heri. Vi have feet, hvor— 

ledes Sven, faldet Blot-Sven, Kong Inge Steenfilsføns Svoger, blev 

tagen til Konge af Hedningerne, fordi han føjede dem i at blote, og hvor— 

fedes han ved deres Hjelp boldt fig i trende Aar fom Konge i Svithjov, 

medens Inge var indførænket til Vefter-Gautland *). Siden efter — Ti— 

Den angives iffe nøje, men det maa fandfynligviis bave været omkring 
1120 — finde vi bans Søn Kol fom Konge, under Navnet Erik Aar— 
fæle i en Deel af Landet, rimeligvis Øftergautland og Smaaland 3). Og— 

faa han var hedenſk og ftottede fig til det hedenſke Parti, bvilket fær 

Det af bam antagne Navn vifer: det er nemlig tydeligt, at Hedningerne 

gave ham og hans Ofringer Uren for De gode Uaringer, fom maaſkee 

paa den Tid indtraf. Derfor, beder det i vore Sagaer, vare mange Folt 

djakn. Da det aller fidft anførte Brudftyffe handler om Gigurds Død 

(Morfinffinna fol. 35. a.) maa Kvadet være forfattet efter Slaget ved Hol 

mengraa 1139. 

1) Ge ovf. S. 584. 

2) Ge ovf. S. 386, 

3) Kol angives fom Blotfvens Søn og den famme fom Erik Uarfæle i Konge: 

væffen hos Hauk Eriendsføn, meddeelt af LangebeÉ, Ser. rer. Dan, I. v. 13, 

hvilfen har alt Udfeende af Paalidelighed. Gom Hedning og Blotmand næv- 

ned Erik Uarfæle i Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 38, Snorre Gap. 26, 

hvor netop dette Tog omtales. Heraf fres, at han maa have levet famtidigt 

med, eller fort før dette Tog, 1123. I Kongeræffen nævnes han efter Phi- 

lip og Inge II, famt den i 1124 (2) dræbte Ragnvald Nesfonongsføn; men 

fom Mobdfonge maa han have været famtidig med en eller flere af de nys 

nævnte, og faaledes fan man ej heraf flutte noget beftemt om hans Levetid. 

Hans Søn, Sverfe, blev Konge, og var faaledes fuldvoren, i 1130, I Veft- 

gøfalovens Kongeræffe nævnes ej Erik Aarfæle, og om Sverke heder det Fun 

at han var „Kornuba“ Son af Øftergautland. Dette vifer i alle Fald, at 

Wtten havde hjemme i Øftergautland. 
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i Sverige paa den Tid hedenſke, og mange fun daarligt driftnede; i Smaa— 

fand havde vel enkelte antaget Cyriftendommen, men Jndbyggerne over 
holdt Den Dog ikke. 

Opfordringen til Sigurd, om at indføre Ghriftendommen i Smaaland 

ved VBaabenmagt, udgik Dog iffe fra nogen fvenft Konge, men fra den 

danffe Konge Mifolas, og Dette vakker Mistanfe om, at politifte Henfyn 

vare den egentlige Drivefjeder. Vi have allerede ovenfor omtalt Nikolas's 

Giftermaal med Magnus Barfods Enke, den fvenffe Kongedatter Mar— 

grete, med Filnavn Fredfolla, faa vel fom hendes Befiddelfer i Sbe— 

rige, og hendes fenere Beftræbelfer for at bane fin Søn Magnus Vejen til 
Kongedømmet, baade over Sverige og Danmark, maaftee endog over alle 

tre Niger i Morden. En af de fvenffe Konger, Poilip Hallſteensſon, var 

allerede død (1118); om Broderen Inge endnu fevede i 1123, eller om 

han allerede Da var drabt, ev uvilt; men hvad enten ban var I Live eller 

ej, bar Margrete neppe ladet nogen Lejligbed gaa ubenyttet hen til at va- 

retage fin Søn Magnus's Interesfer, og en faadan Lejlighed frembød fig 

jujt nu, da Kong Sigurd i Norge havde faaet frie Hænder, og man blot 

behøvede at give den Krig, man agtede at paaføre Sverige, Udfeendet af 

en Religionskrig, for at vakke hans religisſe Jver og Urgjerrighed, og 

bringe ham til ivrig Deeftagelfe i og fraftig Underftøttelfe af et Foreta- 

gende, fom Dog neppe i Virfeligheden gif ud paa andet, end at flaffe Kone 

gefønnen Magnus Fodfæfte og Befiddelfer i Smaaland og Øftergautland. 

Kong Nikolas, fortvlles Der, fendte Bud til Kong Sigurd, og bad ham 

om at deeltage I et Tog til Smaaland med al den Magt, han funde tile 

vejebringe, for at driftne Jndbyggerne i dette Landftab. Kong Sigurd 

erffærede fig villig hertil, og Det aftalte8, at begge Konger ſkulde mødes, 

fedfagede af deres Flaader, i Ørefund. Sigurd gjorde ftore Forberedelfer, 

og udbod Ufmenning af Folk og Skibe fra det hele Nige. Der maa paa 

den Tid have været megen Tale og mange Forvæntninger om Dette Tog, 

endog udenfor Norden, thi der er opbevaret et Brev fra den i Aaret 

1122 udvalgte Abbed af Clugny, Peter den arvardige, til Kong Sigurd, 

hvori han omtaler Toget fom nær foreftanende. Det heder nemlig Llandt 

andet: ,alle i Sandhed, og tfær vi, Der elſke eder inderligere end andre, 

fyfønffe eder, idet vi børe Nygtet om eders Gudsfrygt, hvorledes I bærer 

AGrbødighed for og elſker det, Der hører Gud til, hvorledes I fjærligen 

har bøjet eders kongelige Storhed under Chriſti blide Aag, hvorledes I 

bar ertfæret eder for em Beftytter af Guds Kirke, bvorledes I baade 

tilforn til Land og til Vand bar tilbagedrevet Chriſti Korfe8 Fiender 

fra De Troendes Befiddelfer ej alene i eders eget Land, men og i Sydens 

og Øftens fjernefte Egne, og bvorledes I ogſaa nu med en ſtor Flaade 
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ifer for at tilbagedrive dem" 1). Den hele Flaade, fom paa Kongens Ope 

bud famfedes, udgjorde et Untal af 300 Stibe, heri Dog vel ogfaa Kon- 

gens egne og Lendermændenes Lensjtibe iberegnede; Befætningen maa, efter 

de fædvanlige Beregninger, aller mindſt have udgjort et Antal af 20000 

til 25000 Mand. Men inden denne ftore Mængde fom fammen, gif læn- 

gere Tid ben, end man bavde paaregnet. - Kong Nifolas faa i lang Tid 

med fin Hær paa det aftalte Sted, og væntede med Utaalmodigbed paa 

Sigurd; men da det varede alt for lange, begyndte Danerne at fnurre, og 

fagde at Nordmændene not flet iffe vide fomme; omfider befluttede de 

at Drage hver til fit, faa vel Kongen, fom Krigerne, og Da Sigurd ender 

lig fom, fandt ban iffe et enefte danft Skib. Herover Vlev han iffe lidet 

ærgerlig; imidlertid fortfatte han Nejfen gjennem Oreſund og langs Sfaa- 

nes Kvit indtil Symreoos?*). Her holdt ban Huustbing, flagede over 

Kong Nifolas*8 Uordholdenhed, og aftalte med fine Mænd, at man ſtulde 

fade ham undgjelde derfor ved at øve noget Hærverk i bans Nige. Dette 

ftede ogfaa, idet Nordmændene berjede Fhorpet Fumathorp?*). Derpaa 

Droge De videre til Smaaland, og gif ftrar løs par Kjobſtaden Kalmar, 

efter bvilfen dette Fog faldtes Kalmar-Ledingen. Nojagtig Veftrivelfe 

over alt, bvad der forefaldt paa dette Fog, meddeles ikke i Sagaerne. 

Der fortælles fun, at Sigurd berjede i Smaaland, at ban udfirev en For— 

tæringsgjeld eller Kontribution af 15 Hundreder (1800) Styffer Kvæg, 

fom Smaalændingerne maatte udrede, at disſe Derbos maatte antage Chri— 

ftendommen, og at Sigurd vendte tilbage til fit Nige med mange Koft- 

barbeder og rigt Bytte). Ut det alene var Mordmændene$ lange Uvde- 

Blivelfe, fom bevægede Kong Nikolas og De Danffe til at opløfe deres 

Flaade og opgive Toget, fynes lidet rimeligt. Som en fandfynlig Grund 

Dertil bar man gjettet paa nogle Uroligbeder, der netop i Vette Aar fandt 

Sted i Danmark, og fornemmelig i Sjæland, i Anledning af Prefternes 

Gateffaber3). Muligt og, at der imidlertid var forefaldt Begivenheder, fom 

fovede Kong Nifolas og hans Søn Magnus mindre Fordel af Foqet, 

end De fra førft af havde væntet. Maaſkee det juit var paa Denne Tid, 

1) Brevet er meddeelt i Samlinger til det norffe Folks Sprog og Hiftorie I. 

S. 110. 

2) Nu Simreshavn, der fædvanligviis ffrives urigtigt Gimbrishamn. 

3) Nu Tomarp veftenfor Simreshavn. I Sagaen figes det, mindre vigtigt, at. 

ligge nær Lund. 

4) Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 38, Snorre Gap. 26, Ågrip Gap. 49. 
Det tilføjes paa disfe Gteder, at Joget føede , Sommeren for det fore 

Morte". Dette „ſtore Morke“ var en ftor Solformertelfe, der fandt Sted 

den IIte Auguſt 1124. Toget foregif altfaa Sommeren forud, eller i 1123. 

5) Suhm V. 252, jvfr. Ann. Roskild, hos Langebek Ser, rer. Dan. S. 380. 
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at enten Kong Inge Hallfteensføn felv, eller Grit Aarfæle døde, og at 

de Begivenbeder, fom da indtraf, have beftemt Nikolas til at gaa frede- 

Deligere til Verks. Thi Gauterne, fortælles der, tilbøde da — aadenbart 

ved Dronning Margrete VBeftræbelfer — hendes og Kong Nikolas's Søn 

Magnus Tronen, og det ev ikke vimeligt, at Nikolas under disfe Omftæn- 

Digheder vilde lægge fig ud med Gauterne ved at paaføre dem Krig, I 

Swrdeleshed Da Sviarne vare migfornøjede med Valget, og ikke vilde 

have nogen Udlænding til Konge. De valgte derfor en vis NRagn- 

vald Knaphøfde, Søn af Olaf Nestonung, til Konge. Da han, fom 
det fortælles, Djerv og overmodig fom til Veſtgauternes Thing, uden at 

have ſikret fig ved Gifler, fom Loven foreſkreb, floge Beftgauterne ham 

ibjel, og Magnus blev, i det mindfte å Navnet, Sveriges Konge. Han 

maa, faaledes have gjort en Rejſe til Gautland, fadet fig hylde der, og en 

Tidlang bave opholdt fig paa fine eller rettere fin Moders Beſiddelſer i bine 

Cane. Man maa faaledes vel antage, at i Det mindfte NMordmændene have 

tillagt Kong Nikolas mere egennyttige og for Norges Interesfer farlige 

Bevæggrunde til Opgivelfen af Smaalandstoget, end dDen blotte Utaalmo- 

Dighed over Den norffe Flaades langvarige Molen, thi ellers fynes der 

neppe tilftvælfelig Grund forhaanden for dem til at øve Boldsgjerninger 

eller begynde aabenbar Krig i Nikolas's eget Rige!). 

1) ufitferheden af Jidsregningen for de danffe og fvenffe Begivenheder i dette 

Decennium gjør, at man her alene fan gaa gjetningsviis til Verks. De 

enefte Puntter, man har, er Kong Pbilip Hallfteensføens Ded i 1118, og 

Hertug Knut Lavards Drab 1131. For Magnvald Knaphefdes Drab har 

man intet andet Uarstal, end hos Ericus Olai, der her felv aabenbart ingen 

anden Kilde har haft end dem, vi nu kjende, og fom altfaa ved Aars-Angi- 

velfen alen? maa have fulgt fin egen Gisningz han nævner ,,1130 eller der- 

omkring“ (eller i en anden Koder 1139, bvilfet vel er GStrivfejl for 1129). 

Men at Ragnvalds Drab ej kan have forefaldet faa fildigt, fynes man at maatte 

flutte af Saxo, der vel ej angiver Aarstal, men hvis Ordning af Begivenhe- 

derne felv dog vel maa anfees paalidelig, hvor disfe ligge hans egen Levetid faa 

nær. Gifter at have omtalt den flesvigffe Jarl Elivs Forræderi (1113) og 

Knut Lavards Udnærnelfe til Jarl eller Hertug i hans Sted, og den vendiffe 

Hertug Henriks Død (1125), fortæller han om de „imidlertid“ fredfundne 

- Menigheder mellem Erik Gjegods Sønner Harald Kefja og Erif Emunez om 

taler derpaa Kong Inge Hallfteensjøns Dev, der ligeledes havde fundet Sted 

imidlertid”; nævner om Magnus's Valg, om Ragnvald Knaphøfdes Op: 

hejelfe og Drab (uden dog at anføre hans Navn), om Magnus's Frieri til 

den polffe Hertug Boleflavs Datter Ridhiza, om Kong Nifolas'$ Tog til 

Pommern, og endelig om Magnus's Giftermaal med Ridiza. Dernæft tales 

om et Tog, fom baade Hertug Knut og Magnus gjorde til Sverige, om 

Uenigheden mellem Magnus og Knut, om Dronning Margretes Død, og 

endelig om Magnus's Forræderi mod Hertug Knut. Da nu Magnus's Stin- 

fyge mod Knut tfær vaktes, da denne i 1129 fit Kongetitel, maa Magnus's 

Giftermaal have fundet Sted før dette Uar; Suhm har ogſaa viift, V. S. 
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Dette var Sigurds fidfte Krigsføretagende, og Det eneſte han udførte 

fom Gnefonge. Det maa bave frembragt et fpendt Forhold mellem Morge 

og Danmarf, eller i det mindfte mellem ham og Kong Nikolas's Familie 

og Filhængere, i den øvrige Deel af hans Negjeringstid. 

63. Brgivenheder paa Orknoerne. Magnus Jarls Drap. 

Paa Orfnøerne var der imidlertid, fom fædvanligt, forefaldet blødige 

Scener mellem Jarle-Attens Medlemmer, og Dder er faa Spor af, at 

Kongerne i Norge, Jarlerne8 Overherrer, have føgt at blande fig i Striz 

Dighederne, eller optraadt fom mæglende Det fynes meget mere, fom 

om de have været fan ganffe optagne af deres egne Foretagender og ind= 

byrdes Forbold, at de aldeles ingen Opmerffombed funde ofre paa bine 

Skatlandes Anliggender. Vi forlode Jarlerne Haafon Paalsføn og 

Magnus Erlendsſon fom Jarler over hver fin Halvdeel af Øerne, 

Den fidfte forlenet dermed af Kong Cyftein, og faaledes rimeligviis en 

Tilhenger og beffyttet af ham, medens Haakon, der tidligere havde faaet 

Jarlsnavn af alle tre Brødre, Siqud, Eyſtein og Olaf, og fom fun nød- 

tvungen bavde qivet Slip paa Magnus's Undeel, fandfynligviis holdt fig 

mere til Sigurd, bvilfen han ogfaa allerede fjendte fra bans Ophold i 

Syderøerne og paa Orknøerne. Imidlertid tilbragte begge Jarler flere 

War i Fred og Eniqhed, upaatvivlelig formedelft Magnus'8 Frombhed og 

Gjftergivenhed; thi han, bvis hele Hu ſtod til at erbverve Helligbedens 

Krone )), førte et fuldkommen aftetiff Liv, og vdede fin Fætter fraftig og 

398, at Nikolas's Bendertog ej fan have fundet Sted fenere end 1127. Alt 

hvad GSaro lægger forud for dette, fynes derfor virkelig at maatte henføres 

til Jiden mellem 1120 og 1126, faaledes ogfaa Inge Hallfteensjøns Død; 

og det bliver under disfe Omftændigheder i det mindfte ej ufandfynligt, at 

ban fan være død 1123. Det er for Reſten af det her anførte tydeligt, at 

det maa være aldeles urigtigt, naar Kongefagaerne lade Brigida, Kong 

Harald Gille Datter, aller førft være gift med Kong Inge Hallfteensføn i 

Sverige. (Harald Gilles Saga Gap. 16, Inges Saga Gap. 21), Ii Bri- 

gida blev iffe fød førend efter at Harald var bleven Konge, 1130, og inden 

den Tid var dog Kong Inge Hallfteensføn å alle Fald død.  Fejlen maa 

grunde fig paa en eller anden Misforftaaelfe eller Navnforverling, fom nu 

neppe fader fig opflare. 

1) Saa vel i Orfnøinga Saga Gay. 120, fom i St Magnus Saga Cap. 13, 

14, ftaar en næften eenslydende, fuldfommen i Legendeftiil affattet Fremſtil— 

ling af Magnus's Dyder og Fortjenefter. Meget heraf er vel Overdrivelfe 

eller Gjentagelfe af en Panegyrik af det Slags, der fædvanligviis ofredes fyrftelige 

Helgener; dog faar man det Indtryf, at Magnus itfe for fine affetiffe Svfler 

tilfidefatte Megjerings-Anliggender, og heller ikke var faa blødbjertet, fom man 

NM. 43 Mund. Det norfte Folfs Hiftorie. L. 
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virffom Hjelp overalt bvor det fom an paa at forfvare Landet mod 

udvortes Fiender, bindre Ran og Vold, og ſtraffe Misgjerninger. At 

Magnus's eremplariffe Liv, ſmukke Ydre, Veltafenbed, Gavmildhed og 

Forftandigbed har ſkaffet ham langt flere Benner end den fangt min- 

dre elftværdige, berffefyge Haafon, og at dennes Skinſyge paa Mage 

nus derved ſtedſe maatte finde rigelig Næring, laa i Sagens Natur. 

Heraf benvttede ildefindede Mennefter fig. De floffede fig om den 

avindfyge, mistænkelige Haakon, og føgte ved alſlags VBagvaftelfer at 

bringe bam til aabenbart Fiendffab mod Magnus. Det fom endelig 

faa vidt, at den fredelffende Magnus, for at undgan alle Ubebagelige 

heder, efter nogle Aars Forløb fandt det raadeligft at forlade Øerne 

for nogen Tid, og begav fig med fine nærmefte og fjærefte Benner til 

Kong Henrif i England, bvor ban fandt en venlig Movdtagelfe og nød 

megen Hcæder. Henriks lyſtige Hof var Dog ikke et Opholdsſted efter 

den alvorlige Magnus's Sind. Efter et Aars Forløb vejfte ban atter 

tilbage, idet ban beføgte alle de hellige Steder, der lan i hans Vej'). Han 

haabede vel, at Haakons Sind nu var formildet, og at han trygt funde 

fomme bjem. Men Haafon, fom imidlertid havde underkaftet fig alle 

Magnus's Befiddelfer, faa vel paa Øerne fom endog paa Katanes, var nu 

end mindre tilbøjelig til Fred og Enighed, end forben. Han opboldt fig 

juft paa Katanes, da ban fil børe at Magnus var landet i Orkno, fandfvn- 

tigviis hos fin Stifader Sigurd i Papule*), med fem vel bemandede 

Skibe. Haakon famlede ftrar Folk for at overfalde Magnus og jage ham | 

bort, men fredelig findede Mænd fit mæglet et Forlig, bvorved Ortn- 

gerne, Hjaltland og Katanes blev deelt ligt mellem dem begge, og enbver 

af dem forpligtede fig til at lade den andens Beſiddelſer i Fred. Forli— 

get befræftedes med ED og Fredskys, og overholdtes upaaklageligr i nogle 

faa Aar. Men da begyndte Stinfygen atter at rejje fig hos Haafon, og 

det lykkedes Uvoftifterne paa ny at udſaa Tvedragt mellem Frænderne. 

ellers føulde være tilbojelig til at foreftille fig ham. Han omtales fom „haard 

og uffaanfom mod Ransmænd og Vikinger, ivrig til at firaffe Mordere, | 

Tyve og VBoldsmænd, og upartifé i fine Domme; dertil gavmild mod Høve | 

dinger og mægtige Mænd, men tfær velgjørende mod Fattige". Som et Ber | 

vits paa hans AUfholdenhed og Reenhed i Saver fortælles der, at uagtet han | 

i ti Aar var gift med en Pige af fornem Byrd i Skotland, afholdt han fig 

dog fra al legemlig Omgang med hende, og modſtod bhaardnakfet alle JFri- 

ftelfer i faa Henfeende, Ge nærmere Magnus Jarls Saga Gap. 14, jvfr. 

Orknoyingaſaga S. 120. 

Magnus Jarls Saga Gap. 18. 

Her landede han nemlig, da han førfte Gang (fe ovf. S. 562) fom fra Kar 

tanes til Orknoerne, for at faa Haakon til at afftaa fig hans Undeel af 

Derne. 

- 
— 

2 
— 
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Ffær nævnes tvende Mænd, Sigurd, hvis Broder FIhorftein var Hird- 

mand hos Magnus, og Cighvat Soffe, fom de, der føgte at vakke 

Splid.  Maqnus vilde felv iffe Iytte til Bagvaffernes Stemme, ja taalte 

dem iffe engang i fin Hivd; men Defto villigere Øre fandt de hos Haakon. 

Om Baaren 1115, i Langefaften, fom det endelig faa vidt, at man paa begge 

Sider famfede Tropper, for at lade Sverdet afgjøre Frætten. — Begge 

Jarler ftevnede med deres Mænd til Tbingpladfen paa Nofsø: der fyl 

fede de hver fin Skare, og Kampen var nær ved at begynde, da fælleg 

Benner lagde fig imellem og fit et foreløbigt Forlig bragt i Stand og 
befræftet med ED paa begge Sider, hvorved det blev beftemt, at et ende 

figt Freds- og Forligs-Møde ffulde. holdes paa Egilso firar før Paafte. 

Her ſkulde begge Farler indfinde fig, hver med to Skibe og et beftemt 

Antal Folk, lige mange paa begge Sider. Stedet var fandfynligvit valgt 

formedelft den dDerværende ældgamle Kirkes Wrvardighed, Der maaſtkee 

gjorde den hele Ø til et helligt Frifted, og udeluffede al Tanke om For- 

ræderi?). Magnus og hans Benner ſtolede faa trygt paa Haafons Op- 

rigtighed, at bans Moder Thora Ufpafsdatter endog indbød begge Jarler 

1) Om Gailéø og dens Kirke, fe ovf. S. 622. Ut Modet ffulde finde Sted 

før Paaffe figes ikke i Magnus's Saga, fom derimod lader ham dræbes 

Paaffe-Mandagz men denne Sagas Ungivelfer ere, faa vel hvad Aaret, fom hvad 

Ugedagen angaar, aldeles fejlagtige, og maa berigtiges efter andre Data. 

J Magnus Jarls Saga, eller rettere Overfættelfen af den legendariffe Bio- 

grafi, fom Nobert af Elgin førev paa Latin, faar der at hans Dødsdag 

var to Dage efter Jiburtit og Baleriani:Mesfe (14de Upril), paa en Man— 

dag, tre Uger efter Mariæ Bebudelfesdag, da han havde været 12 Vintre 

Jarl tilfammen med HaaÉon, da Kongerne Sigurd, Evftein og Olaf herffede 

over Norge, da der var forløbet fra St. Olafs Fald 74 Aar; da Pafdalis 

II var Pave, og Jon den hellige Biffop i Hole paa FJsland. De famme 

Data, med Undtagelfe af Angivelfen om Paſchalis og Jon, anføres i Orkn— 

øypingafaga (S. 134), hvilfen her, hvor der er Tale om Magnus's fidfte Dage, 

Éun er et Udtog af den legendariffe Biografi. Dog angives her ikke 12, men 

fun 7 Uar fom den Iid, Magnus og Haafon havde herjet tilfammen. hvor— 

imod der tilføjes, at Drabet frede 1091 Uar efter Chriſti Føvdfel. Jen i 

den legendariffe Biografi indført ale (Gap. 26) heder det fremdeles, at 

Magnus dræbtes Mandagen den 16de Upril 1104. Da dette famme Aar, 

1104, udfommer, naar man efter hiin førft anførte Ungivelfe, lægger 74 Aar 

« til 1030, St. Olafs Dødsaar, maa man formode, at denne Beregning er 

Magifter Noberts egen; Uarstallet 1091, fom i Orkneyingaſaga ſtrax efter 

opftilles, og fom, endog uden Heniyn til denne Modfigelfe, ved førfte Djetaft 

vifer fig aldeles urigtigt, fan alene være fremfommet ved Skriv- eller Leſe— 

fejl, og behøver iffe engang at komme i Betragtning. Men at ogfaa Uars: 

tallet 1104, uagtet Mag. Robert anfører det to Gange, er urigtigt, ffjennes 

alerede deraf, at Magnus modtog Jarisnavn af Kong Eyſtein, efter at Kong 

Sigurd havde tiltraadt fit Tog, altfaa efter Hoſten 1107 (fe ovf. S. 562 

jvfr. 571), itfe at tale om, at Paaffemandag 1104 ikke faldt paa 16de, men 

paa 19de Upril. Da Maq. Robert for øvrigt felv udtrykkrligt omtaler Hin 

43* 
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til Gjeftebud Hos fig, rimeligvis om Paaffeaften, naar De vare blevne 

færdige med deres Underbandkinger og Forliget var fommet i Stand. 
Magnus begav fig førft til Øen, bvor ban allerede fom CSfjærthorsdag. 

Uagtet det var ganſke fiille Vejr, ſtal dog pludfelig en ſtor Bølge have 

Omftændighed, at det var Eyftein, der efter Kong Sigurds Bortrejfe gav 

Magnus Jarlsnavn, maa man formode, at den urigtige Angivelfe af 1104 

for Magnus's Ded grunder fig i en falff Tidsregning for be norføe Kon- 

gers og FJarlers Hiftorie i det hele taget, og at Aaret 1104 hos ham egent: 

lig repræfenterer et andet War. Gpørgsmaalet bliver nu, hvilket dette er. 

Man føulde formode, at Udfagnet om, at Magnus blev dræbt paa em Paa: 

ffemandag, føulde Funne lede til en nøjagtig Beftemmelfe af Aarstallet, da 

man af GSagaerne faa vel fom Kalendarierne med Vished verd, at hans 

Dodsdag faldt paa 16de April, Men ogfaa hiin Angivelſe er uvigtig. Hans 

Drab fåede iffe engang paa en Mandag, end fige paa em Paaffemandag. 

Lige fra War 1100, hvor Paaffedag faldt paa Ifte April og faaledes tredie 

Mandag efter Paaffe paa 16de Upril, falder ingen Mandag paa fidft nævnte 

Dag, førend i Uaret 1123, da Dagen virkelig er den Paaffedag. Men faa 

filde fan man itfe fætte hans Ded, da man derved vilde forrykke hele den 

øvrige Jidsregning; man vilde derved ogfaa Fomme ud over Pave Pafdalis”s 

Levetid (4 IIIS) og man vilde ej Funne faa de fenere (GS. 536) i Magnus's 

Saga udtrykfeligt angivne 20 Uar mellem hans Død og hans Helgen-Erfjen- 

delfe, der maa have fundet Sted inden 1137, i hvilfet War, fom vi fenere 

ville fee, Ragnvald Jarl paafaldte hans Biftand, og lovede at bygge en Kirke 

til hans ACre, Man maa altfaa ganſte fee bort fra hiin Ungivelfe af Man- 
dagen eller Paaffemandagen fom hans Dødsdag — den er maaffee frem= 

fommen ved en Forklaring af ,die secundo post festum Tiburti* fom ,feria 

secunda Ce.“; — og fun henføre hans Død til em Dag i og omkring Paa- 

føen, faatedes fom det falder rimeligft. Ihormod Torvesſon har faaledes i 

fine Orcades (S. 84—87) henført den til Løverdag efter Paaffe i Aaret 

1110, og til Beftyrfelfe derfor opftillet flere Grunde. Disfe ere dog alle tem- 

melig føgte og uboldbare. — Saaledes forlader han, hvad ban felv tidligere 

har berettet, og hvad faa vel Ortnøingafaga fom Magnus's Saga tydeligt 

og omftændeligt fortæller, at Magnus førft modtog Farlsnavn af Kong Ey— 

frein efter Sigurds Bortrejfez og regher de 7 Uar, begge Jarler fulle have 

herffet fammen, lige fra 1103, ſtottende fig til et Sted i Mortinffinna, hvor 

Haakons og Magnus's Jiltrædelfe fom Jarler omtales i al Korthed, uden 

nogen nærmere Tidsangivelſe, men firar efter Beretningen om Magnus Barz 

fodé Død. Han erklærer det, uden frjellig Grund, for ufandfynligt, at 

Magnus ſtulde have væntet faa længe fom til 1107 eller 1108 inden han 

fordrede fin Avvepart. Den enefte pofitive Sandfynlighedsgrund, han on: 
fører, ev ben, at man ved at antage 1110 faar Dødsdagen til at falde i 

Paafteugen, nemlig Løverdag efter Paaffe, og han mener at dette pasfer 
godt med at Thora, Magnus'$ Moder, havde indbudt Jarlerne til et Gilde 

ſtrax efter Modet, thi dette Gilde var da, tror han, fandfynligviis berammet 

til ben følgende Gøndag (ven 17de). Men da vi umuligt Funne fætte os ud 
over Sagaernes vene Ord, at Magnus tiltraadte Jarldømmet efter Sigurds 

Udrejfe, altfaa efter Hoften 1107, hvilket ogfaa paa det fuldftændigfte defræf: 

tes ved det ovenfor (S. 562, 563) omtalte Brev fra Erkebiſtop Anshelm af 

Canterbury til Haakon Jarl, fom maa være førevet mellem 1104 eller 1105, 
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bævet fig ved Siden af det Skib, paa bviltet Jarlen fejlede, og frylket 
over Det: Dette ſkal han felv have udtydet fom et Varſel om fin nær fo— 

teftaaende Død. En Stund efter, og, fom det fynes, henimod Aftenen, fom 

Haafon Jarl; men i Stedet for at medbringe to Skibe, fom Aftalen lød, 

havde ban 8 vel bemandede Krigsffibe, og havde tillige før Afrejfen uden 

da Haafon blev Jarl, og 1109, ta Anshelm døde, og hvor Magnus ej om: 

tales, ev det tydeligt nok, at Magnus's Dødsaar ej fan fættes faa tidligt 

fom 1110. Det rimeligfte bliver da at holde fig til en beftemt, pofitiv An— 

givelfe i et for Neften meget paalideligt Kildeffrift, nemlig de islandffe Un: 

naler, hvilke blive fifrere, jo iængere det laffer ud i det 12te Uarhundrede, og 

fom ber nævne I 115 eller 1116. Holde vi faft ved Ortnøyingafagas Angivelfe, at 

Haakon og Magnus herffede 7 Aar tilfammen (Fallet 12 i Magnus's Saga 

er aabenbart fun Skriv- eller Læfefejt, xij. for vij.). og regne vi, efter det 

Foregaaende, Magnus's Viltrædelfe til 1108 eller 1109, bliver det 7de Uar 

derfra netop 1115 eller 1116. Da der, ifølge St. Magnus's Gaga, hengik 

20 Uar efter hars Død, inden han offentligt erkjendtes fom Helgen, maa 

dette, under Forudfætning af at hans Drab ffede 1115 eller 1116, have fun: 

det Sted i 1135 eller 1136, og hermed pasfer det da overmaade godt, at 

Ragnvald Jarl i Uaret 1137 aflagde Løftet om at bygge St. Magnus en 

Kirfe, thi man maa antage, at Interesſen for den nye Helgen var faa me 

get fterre, jo mere hans Helligdom, netop ved fin Nyhed, var i allas Munde, 

ej at tale om ben Deelagtighed, Ragnvalds Fader Kol maaſtee felv havde 

i Magnus's Anerkjendelfe fom Helgen, Hvorom mere nedenfor. Her Fom 

mer det tillige i Betragtning, om det juft iffe er noget afgjørende Mo— 

ment, at St. Magnus figes at have været gift i 10 Uar; thi ffjent han 

ftrengt taget nof allerede Fan have indgaaet Egteſkab i 1098, da han var 

flygtet fra Kong Magnus Barfod, er det dog ikke fandfynligt at det føede, 

førend efter at han var bleven Jarl i Katanes og ber var fommen i Ro, 

faa meget mere fom Gagaerne førft omtale hans Giftermaal efter at have 

berettet hans Tiltradelſe til Herredømmet over Orknoerne. Blev han ſaale— 

des ikke gift førend omfring 1102, vare heller ikke de 10 Aar omme førend 

i 1112. i maa faaledes blive ftaaende ved Aarene 1115 og 1116 fom de 

enefte, til hvilte Magnus's Drab med nogen Rimelighed Ean henføres. Og 

at igjen 1115 af disfe tvende ev det vette, føjønnes deels deraf, at Kong 

Olaf, der døde i December dette Aar, endnu figes at være i Live, da han 

blev drabt, deels af den Omftændighed, at Paaffen i 1116 falder paa 2den 

April, hvorved felve Dødsdagen fommer til at falde paa 2den Søndag efter 

Paafte, medens derimod Paaffen i 1115 falder paa 18de Upril, og Jarlens Drab 

den 16de faaledes paa Langfredag: et Moment mere til at føærpe Troen paa 

hans Hellighed, hvorhos det da bliver hojſt rimeligt, at det Gjeftebud, hvor- 

til Shora, Magnus's Moder, havde indbudt begge Jarler ſtrax efter Forli: 

get, ſtulde begynde Paaffeaften den 17de, eller Dagen efter Drabet. Og fra 

Egilso til Papule eller yderft paa Rofsø, mod GSvdfanten, var der ikke faa 

fort Vej, iſer naar man gik til Søs, at man ikke ffulde Funne beregne i det 

minbfte ', Dag at være medgaaet dertil. Ut Drabet foregik ſtrax før eller 

efter: Paaffen, fynes at være utvivlfomt, deels fordi Beretningen faa udtryk— 

feligt antyder det, deels fordi der tidligere er Tale om Langefaften. Men 

„Paaſteugen“ (efter Paaffe) Éunde let forverles med „Dimmelugen“ (umid- 

delbart før Paaffe). Magnus's Dodsdag bliver faaledes Fredagen den 16de 

April 1115. 
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Forbehold givet fine Mænd tilkjende, at der paa dette Møde vilde blive 
afgjort, om ban felv, «eller Magnus, for Gjftertiden flulde være Ene— 

berre over Øerne. Da Magnus fan Haafoné 8 Skibe fomme fejlende, 

ffjønnede ban ftrar, at denne havde Svig I Sinde, og gif med fine Mænd 

op i Kirfen. De tilbøde fig vel at forfvare han og vove en Kamp med 

Haafon, men ban fogde, at ban ej vilde, de ſkulde vove fit Liv for Hans 

Skyld: funde ban ej bringe Haafon til Forlig, fit vet gaa fom Gud vilde. 

Magnus tilbragte Natten med inderlig Bøn til Gud; om Morgenen fod 

ban fynge Nesje for fig, og nød Saframentet. Gamme Morgen gik 
Haafon Jarl med fine Krigere op paa Den for at føge og gribe Mage 

nus. De formede førft op til Kirfen, hvor De antoge at han havde taget 

fin Tilflugt. Efter en Beretning fulle de ogſaa bave fundet ham der, 

juit fom Mesfen var til Ende, og Haafon flal have ladet ham gribe ved 

fire af fine vofdfomfte og grummefte Mænd, uden Henfyn til Kirfefreden. 

Gfter en anden Beretning ſkal derimod Magnus felv tredie have forfadt 

Kirken, og fjult fig paa et afſides Sted, hvor han Dog ſtrax gav fig til- 

fjende, og felv raabte paa Haafons Mænd, da visfe, efter forgjeves at 

have gjennemføgt Kirken, gif omkring paa Øen for at lede efter bam, og 

fom i Nærheden af hans Sfjulefted, hvor ban juit forrettede fin Bøn). 

Du Ve grede harm, forfeve han fig, og bebrejdede Haafon md faft og 

uforfærdet Stemme hans fvigagtige Ferd. Han gjorde ham Derpaa tre 

Forflag, det ene efter Det andet; førft at tillade ham at Drage til Rom 

eller det hellige Land med tre Skibe, og aflagge ED paa, aldrig at ville 

fomme tilbage til Orfnverne; Dernæft at fende ham til deres fælles Ven- 

ner i Sfotfand, og der fade ham holde i livsvarigt Fangenféab med to 

Mænd til Selftab; endelig at fade ham blinde efter femlæfte og derpaa 

fætte i Fængfel. Til de to forfte Forflag fagde Haafon ſtrax nej; det 

tredie erflærede han fig villig til at antage. Men da rejfte hans Høvdine 

ger fig og raabte eenftemmigt: „lemlaſte eller pine Maqnus Jarl ville vi 

ej, men en af eder ſkal nu lade Livet, thi begge ſkulle I berefter ikke føre 

Herredømmet”. „Da“, fayde Haafon, ,vil jeg beller føre Herredømmet, 

end do ber paa Stedet". Dette var Magnus's Dodsdom. Han faftede fig 

paa Knæ i inderlig Bøn, frjulte fit Anfigt i fine Hænder, og befalede fig 

under mange Faarer Gud I Vold. Haakon bød førft fin Merfesmand, 

ved Navn Ufeig, at drebe Maquus. Men da han med Uvilje vægrede 

fig, truede ban fin Kjoffenmefter Livulf Dertil.  Livulf braft I beftig Graad, 

men Magnus bad bam være ved godt Mod. Det ev berømmeligt for 

Dig”, fagde ban, ,at udføre en faadan Daad, og du flal efter gammel Skit LGA, 

1) Den førft meddelte Beretning findes i St. Magnus'é Saga Gap. 123, den 

anden i Orfnøyingafaga S. 128. 
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J arve mine Klæder: frygt iffe, thi du gjør dette tvungen, og den fom tvin- 
I ger Dig Dertil, bar ftorre Synd end du”. Med disfe Ord tog ban Kjort- 

| fen af fig, og gav Livulf Den. Derpaa bad han om Filadelfe til at gjøre 

| fin fidfte Bøn, og da den var ham given, faftede ban fig ned paa Jorden, 

| bad Gud modtage bang Sjæl, og anraabte om Naade ej alene for fig og 

| fine Benner, men ogfan for fine Fiender og Banemænd. Nu bad han 

| Livulf frille fig foran ham og drabe ham ved et Hug i Hovedet. „Det 

pasſer fig ikke“, fagde ban, ,at halshugge Høvdinger ligefom Tyve. Vær 

fun ſterk og qræd ej, tbi jeg bad til Gud om at ban vilhjelpe Dig". Han 

forfede fig, og bøjede fig for at modtage Dodsbugget.  Livulf hug et 

vældigt Oxehug i hans Hoved, uden Dog ſtrax at drobe bam derved; paa 

Haafons Befaling maatte han hugge endnu et Hug i famme Saar, og da 

opgav Jarlen AWanden (16 Upril 1115). Haakon Farls Forbitrelfe 

mod ham var faa ftor, at ban endog forbod at begrave ham ved en 

Kivfe, men (od bam nedgrave der paa Stedet, hvor han var bleven afli- 

pet). Uden Henfyn til, bvad der var fleet begav ban fig Derpaa til 

I Papule til det Gjeftebud, fom Magnus'8 Moder, Thora, bavde beredt, og 

hvor hun væntede at fee fin Søn og bans Medbejler fomme fuldfommen 

forligte tilbage fra Mødet. Thora modtog ham godt, fom om ingen Ting 

var forefaldt, bevertede ham paa Det bedfte, og gif felv omfring for at fee 

ban og bans Mænd til Gode. Men da Dviffen begyndte at ftige ham 

til Hovedet, traadte hun med eet frem for ham og fagde: „nu er du, Herre, 

fommen ene Did, hvor jeg væntede eder begge.  Hvi8 du nu vil glæde 

mig, faa at Gud og Menneffer funne pære Vidne dertil, Da vær mig nu 

i Søns Sted, ligefom jeg ffal være dig i Moders Sted. Nu trænger 

jeg bøjlig til din Miftund, faa at du nemlig tillader mig at fade min 

Sons Lig fore til Kirke, Opfyld nu denne min Bøn, faa fandt du vil 

at Gud ffal hore din Bøn paa Dommens Dag!" Jarlen taug, og ber 

tænkte fig en Stund; omfider kunde han Dog iffe modftan hendes Graad 

og ydmyge Bøn, men vendte fig mod bende, og fade med Faarer I 

Øjnene: begrav din Søn, hvor du felv vil!” Hans Lig blev Da ved 

Thoras Foranftaltning optaget og begravet i Den af Fhorfinn Jarl op- 

førte Chriſtkirke Birgsaa. Haakon Jarls Wdelmod gif dog ikke videre 

end til Denne Tilladelſe. Han underfaftede fig alle Magnus's Befiddelfer 

paa Øerne, fod alle dennes forrige Underfaatter foærge ham Troſkabsed, og 

betyngede bans ivrigfte Filbængere, af hvem han felv tidligere havde modt 

1) Maaſtkee dog dette, fom det firar nedenfor antydes, un Fom af Haakons 

Frygt for at Magnus ffulde blive anfeet for en Helgen, og faaledes efter 

fin Dod volde ham Stade, Men det kan vel og hænde, at Magnus og hans 

Mand i deres Ferd mod Haakon havde viift fig mere nærgaaende og for: 

nærmelige, end den partiffe Saga vil tilftaa. 
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ftørft Modftand, med Haarde Paaleg. Imidlertid begyndte Der at blive 

ſterk Tale om at den mvrdede Jarl var hellig, og at der ſkede Under- 

verfer ved hans Grav. Man vilde byppigt have feet et bimmelft Lys og 

fporet en bimmefft Duft over hans Leje I Chriſtkirken. Endog det Sted 

paa Gyilsø, hvor han var bleven aflivet, og fom bidtil havde været ftenigt 

og mosbegroet, blev nu, paaftod man, fmuft og grønt. Snart begyndte 

man at paafalde bam i Fare, og troede at fpore beldig Virkning deraf; 

der talte om Helbredelfer, fom bavde fundet Sted ved hans Grav, og nu 

flotfedes Syge derhen baade fra Ortnøerne og Hjaltland, vaagede ved bans 

Leje, og fif, fom det bed, Bod for alle fine Meen. Man tyktes og at 

finde, at De, Der havde været Magnus's værfte Movdftandere og fær voldt 

hans Død, fit et flemt Endeligt. Imidlertid vovede man Dog ikfe at 

gjøre faa meget Vaſen af alt dette, faa længe Haafon Jarl fevede. Hel: 

fer iffe vilde Biftop Viljam endnu vide noget beraf, eller erfjende Mag— 

nus's Helligdem.  Sandfynligviis bavde Haakon allerede forudfert, at en 

faadan Tro vilde vejfe fig blandt Folfet, da ban i Førftningen forbod at 

fade Magnus's Lig bringe til Kirfe. Og rimeligvis var det deels for at 

lette fin egen Samvittighed i denne Henfeende, deels for at aftvætte den 

Plet, der i hans Underſaatters Øjne maatte Plæbe paa bam, og for at 

erhverve et Fortrin, der nogenlunde funde opveje Magnus's Hellighed, at 
han faa War fenere foretog en ſtor Pilegrimsrejfe, førft til Rom, og derfra 

til Jeruſalem, hvor ban beføgte De hellige Steder, og badede fig i Jor— 

dan, paa Pilegrimes Viis. Da han fom tilbage til fit Jarldomme, var 

ban, fom det fader, en forandret Mand, maaffee fordi han virkelig havde 

gaaet i fig felv, maaffee og fordi bans Underfaatter nu betragtede bam 

med andre Øjne. Han tog fig ivrigt af Landets indre Styrelfe, overholdt 

Fred og No, og indrettede, fom det beder, nye Love, der bebagede Bon— 

dDerne meget bedre end De, de forben havde haft. Herover blev han me— 

get afboldt, og bans Venneſalhed ſteg faa hojt, at Orknöingerne tilfivdft 

ej vilde vide af nogen anden Høvding end ham og hans Afkom!). Da 

ban, fom man maa formode, hentved Aar 1122 faldt i en Sygdom og døde, 

- anfaaes Dette for en ftor Stade, formedeljt den gode Fred, Verne node i 

den fidfte Tid, og fom man frygtede nu vilde fan en Ende, Da hans tvende 

Sønner ej forligedes godt fammen, og Fepder mellem Dem vare at forudfee, 

faa fnart De fom til Noret*). 

1) Orfneyingafaga S. 132—136, Magnus den helliges Saga Cap. 27, 28. 

?) Orfnøyingafaga S. 140. Tiden for Haakon Jarls Ded angives ikke i Sa: 

gaen, og kan derfor fun gjetningsviis og omtrentligt beftemmeg. Han var, 

fom ovenfor (S. 451) antydet, fandfynligviis fød ved 1078 eller 1079, og 

var altfaa, da han lod St. Magnus bræbe, over 36 Aar gammel. Vi ville 

nedenfor fee, at hans Datter Margrete var gift og havde født en Søn til 
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Haafons Sønner bed Paal og Harald. Hvo Paals Moder var, 

figes ej; han var taus og alvorlig, faa at han endog fik Jilnavnet den 

„umaalge“ Cumælende); dog blev han meget afholdt. . Harald derimod 

kaldtes den „ſlettmaale“ eller veltalende, og har vel ſaaledes voret noget 

glattunget. Hans Moder, Helga, hørte til en af bine halv ſkotſke, halv 

novffe Familier, der med norft Haandfofthed og Udholdenhed fynes at 

have forenet gaelift Lidenffabelighed og Grumbed.  Hendes Fader Moddan 

eller Maddadh var en rig og anfeet Mand i Dal paa Katanes. Maddadh 

havde foruden hende flere Børn, af hvilke en, fom det fynes, ældre Syſter, 

ved Navn Frafarf, havde været gift i Sutherland med en Mand, ved 

Navn Ljot Niding, og allerede havde baade Børn og Børnebørn. Helga 

ſelb havde ej værer gift med Haafon Jarl, men fun været hans Frille, 

Dog, fom det fader, i lang id.  Foruden Sønnen Harald havde hun 

med ham ogfaa to Døtre, FIngebjorg, Der blev gift med Syderøernes Konge 

Olaf Gudrødsfon ), og Marqrete.  Uagtet Maddadh ogſaa havde flere 

Gønner, optraadte Dog Frafark fom Den talvige Families Hoved. Liftig, 

rænfefuld og benfynsløs, var hun Å Ordets egentlige Forftand Jarlernes 

og deres Omgivelfers onde Genius, indtil hun omfider fit fin fortjente 

Lon ?). 

Verden mellem 1130 og 1133; hun maa faaledes være fød i det fenefte hen: 

ved 1115. Hans Sønner maa have været ældre; da der flet iffe nævnes 

noget om af de vare mindreaarige ved hans Død, maa man antage at de 

da mindft vare femtenaarige. Den ene, Harald, Margretes Heelbroder, maa 

have været død før 1129, da det udtrykfeligt heder (S. 169), at Kong 

Sigurd i dette Aar gav Ragnvald Jarl de halve Orfnøer mod Paal Haa: 

konsſon, der altfaa i det Djeblif var Eneherre over dem. Haralds Regje- 

tingstid beffrives, fom om den ej var faa ganffe Fortvarig, og i det mindfte 

omfatt:de en fem Aars Tid; hvis han faaledes' hvad der er rimeligft, døde i 1127 

eller 1128 (fe nedf. S. 686) fan han neppe være bleven Jarl fenere end 1123, 

Ligeledes maa man, efter den nedenfor (Side 686 Note 3) anførte Yt- 

ring af VBiljam af Malmsbury at dømme, antage at Paal allerede havde 

tiltraadt Regjeringen, og at Haafon faaledes var død i 1123 i det fenefte. 

Da der dog, Fort efter at Haralds iltrædelje er omtalt, fortælles at han 

drog op i Skotland og her, fom det fynes, ikke længe efter modtog Sigurd 

GStembedjakn, hvilfen da allerede ,,havde ophotdt fig” hos Kong David 

i GSfotland, der iffe blev Konge førend 1124, fan man heller ikke fætte Harz 

alds Tiltredelſe meget tidligere end dette Uar, ifær da der ogfaa for Haakon 
efter Magnus's Drab maatte hengaa flere Uar, neppe færre end 7 eller 8, 

med at vinde Underfaatternes Gunſt, rejje til Jerujalem, give nye Love, og 
frede Landet m. m. Haafons Død maa faaledes henføres til 1122 eller 1123. 

1) Om Olaf, kaldet Bitling, fe ovf. S. 558. Han blev Konge paa Man firar 
efter Magnus Barfods Fald 1103. 

2) Frakarks Navn er egte gaeliff, medens derimod hendes Syfter Helgas Navn 
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Det varede iffe fænge, førend begge De unge Jarler vare i fuldt 

Uvenffab med binanden, fom man havde forudfeet, og Øernes hele Ari— 

ftokrati fplittedes i to Partier, Paals og Haralds. Denne fandt til fidft 

Opboldet paa Verne mindre bebageligt, og begav fig til Sfotland, hvor 

ban i fang Tid opboldt fig Deels paa Katanes, bvilfet den flotfte Konge 

Alexander, Malkolms Søn, havde givet ham i Len, deels hos fine mange 

Frænder og Benner oppe t Skotland, hvis Indflydelfe han rimeligvis havde 

Denne Forfening at taffe"). $H08 Harald havde nu faa vel bans Moder 

fom Frakark falt Tilhold, og beberffede ham ganſke. Til Harald fluttede 

fig ſiden ogfaa en talentfuld YCventyrer, Der fenere hen i Fiden fpillede en 

fortvarig, men fremragende, Nolle i Norges Hiftorie, den ovenfor omtalte 

Gigurd, kaldet Slembe «ler Slembedjakn. Han anſaaes dengang fun for 
en Søn af en Preft i det fydlige Norge, ved Navn Avelbreft, hos bvile 

fen ban var opdragen for at fættes til Bogen og blive Gejjtlig; men han 

paaftod fiden felv, at hans rette Fader var Kong Magnus Barfod, og 

at hans Herfomft alene af den Aarfag var bleven fordulgt, at hans Mo- 

Der Fhora, Datter af den throndhjemffe Stormand Sare i Vif, var en 

Syfter af Sigrid, med hvem Magnus havde Sønnen Olaf, der blev 

Konge efter ham, og et faadant Forbold fra Magnus's Side til tvende 

Syftre var utilladeligt*). Sigurd havde faaet en fuldjtændig gejftlig Ope 

færelfe, og var endog, fandfonligviis af Biſkop Kol i Viten, bleven inde 

viet til Diafonus. Hans Hu |tod Dog meet til Krigerferd og riddere 

fige Øvelfer, hvori ban trods fin preftelige Opdragelfe fandt Lejligbed nok 

til at blive en Mejfter, faa at ban, Da han var fuldvoren, Deri overgikf alle 

fine Jevnafdrende, vg maaſkee enhver anden i Landet. Hans Qvermod, 

Heftigbed og Voldfembed flaffede ham blandt hans Omgivelfer Det nys an— 

er nordifl. Hendes Brødre, Ottar og Magnus, havde norffe Navne, ligefaa 

hendes anden Syſter Thorleiv;z de flefte af hendes Børn og Børnebørn havde 

tigeledeg, fom bet vil fres, norffe Navne. Denne Blanding af Norff og 

Gaeliff i Navnene vidner nokſom om Wttens blandede Herfomft. Frakarks 

Charakteer og hele Optræden fvarer forreften til hendes gaelifie Navn. Der 

hviler et vift vildt, ubyageligt Præg over alt, Hvad hun tog Deel I, og faar 

ledes over de flefte Megivenheder i Ortneernes Hiftorie gjennem hele den 

lange Tid, Hvor hun udevede fin Indflydelſe. Den bele vidløftige GSlægt- 

rætke findes i Orknoyingaſaga S. 138, 140, 146, jvfr. Slaægttavlen til nære 

værende Bind, 

David var, fom nys nævnt, bleven Konge efter fin Broder Alerander den 

Ifte i Uaret 1124, i April Maaned. Ut Haralds Fader, Haakon Jarl, efter 

Magnus's Død Fom i Beſiddelſe af Katanes, figes ikke udtrykkeligt, men 

maa anfeeé fom utvivffomt, da han allerede tidligere havde underkaftet fig 

det, og ved det fidfte Forlig med Magnus fil Halvparten deraf. 

2) Om Gare i Vil, fe ovfr. S. 457, 4585 om hans Datter Sigrid, fr S. 559. 

—⸗ 
— 
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førte Filnavn „Slembedjakn“. Paa denne Iid ſtal hans Moder have 

aabenbaret for han, at hans vette Fader var Kong Magnus. Og faa 

fnart ban da blev fin egen Herre, fod han ogfan alt gejjtligt Vaſen fare, 

rejfte bort til fremmede Lande, efter fom hans urolige Sind drev ham, 

og førte I flere War et bvjjt æventyrligt Liv ). Den unge, ſmukke, belevne 

og talentfulde Mand fandt overalt en venlig Modtagelſe. Han bavde ale 

ferede opholdt fig en Stund hos Kong David og nydt megen Hæder hos 

bam?), da han beføgte Harald Jarl under Dennes Ophold I det øvre 

Skotland, og blev modtagen af ban med aabne Urme. Sigurd blev fnart en 

Yndling, faa vel hos Jarlen, fom hos Syftrene Frafark og Helga. Der 

opftod endog en Kjærligbedsforftaaelfe mellem ham og deres Syſterdatter, 

den unge Enke Audbifd, Der fevede med ham fom bans erklærede Elſker— 

inde. Fife fænge efter Sigurds Anfomft vendte Harald Jarl, ledfaget af 

Frafark og Helga, faa vel fom Sigurd, tilbage til Orknøerne, for, fom 

Det fyneg, åt gjøre et Forføg paa at fælde Paal Jarl eller føde 

ham fra Farleftdet. Da Sigurd vifer fig fom en af de virkfomfte 

Medhjelpere i dette Foretagende, maa man næften formode, at Det er Feet 

efter hans Forflag, og at Det har nærmere været aftalt ved Haralds Hof 

mellem ban og bine formaaende Kvinder, af bvilfe Harald ganffe lod fig 

fede. Det fader til at Paal Jarl enten iffe har funnet eller iffe har 

vovet at formene dem Adgang til Øerne. Da de fom, famlede de alle 

fine Venner og Tilhangere om fig; Det famme gjorde Paal Jarl paa fin 

Side, og der opftod ſaaledes megen Bevagelſe og Uvo, uden Dog endnu at 

fømme til aabenbar Kamp.  DenMand, fom Harald og hans Kvinder anfaa for 

deres farligite Modftander, var Thorkell, fadet Foftre, en Broder af Thora, 

Magnus Jarls Moder, og en meget vennefrl og formaaende Mand 3). 

Thorkell ftod nu i megen Yndeft hos Paal Jarl og var en af bans bedfte 

Støtter, men blandt Harald Omgivelfer bed Det, at ban aldrig funde glemme 
den Sorg, Haafon Jarl havde tilføjet bam ved at Dræbe hans Syſterſon 

Magnus, og at han til Hevn derfor føgte at oppuſte Uvenftatet mellem 

Haafons Sønner. Under alle Omjtændigheder var det Harald og hans 

1) Harald Gilles Saga Gap. 17, Snorre Gap. 13. 

2) Orfnøyingafaga Side 140. Haralds Flytning til Skotland maa falde en ikke 

ubetydelig Tid efter Davids Tronbeftigelfe i Upril 1124; faaledes rimeligviis 

i 1125 eller 1126. 

Der ſtaar ikke udtrykfeligt, at Ihorfell var Ihoras Broder; men da hans 

Fader hd Sumarlide, ligefom Thoras (Orkneyingaſaga S. 92, jvfr. ovfr. 

S. 450), og da han derhos Éaldes en nær Frænde af Magnus, hvis Drad 

forvoldte ham en altid nagende Harm, maa man nødvendigviis antage ham 

for at have været Jarlens Morbroder. Maaſtkee han ogfaa har været hans 

Fofterfader, fiden han, ligefom biin ældre Thorkell (1. 2. S. 650) havde 

Tilnavnet „Foſtre“. 

3 
— 
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Parti meget om at gjøre, at faa ham ryddet af Bejen. Det varede heller 

iffe [ænge, førend Harald Jarl og Sigurd enten felv overfaldt og dræbte 

ham, eller ved Dertil beffiffede Mordere Lode ham rydde af Vejen: den nærmere 

Sammenbæng fjendes ej længer, fun er det vift, at det fornemmelig flede 

efter Sigurds Naad og ved hans Mevvirkning. Vaal Jarl blev vderft 

opbragt Deroter, og ruftede fig for at tage Hevn. Da lagde fælles Ven— 

ner af begge Jarler fig imellem, og føgte at mægle Forlige mellem dem, 

men Paal Jarl var faa vred at han iffe vilde høre om noget Forlig uden 

paa det Vilfaar, at alle de, der havde haft Deel i Thorkells Drab, frulde 

fandsforvifes.  Herpaa vilde Harald, fom det fynes, nødig gaa ind; paa 

Alles indftændige Anmodning gav han dog tilſidſt efter, og der ſluttedes 

et Forlig paa de Vilkaar, at Sigurd og alle de pvrige, fom Paal 
Jarl anfaa for meeſt føydige I Thorkells Drad, ſkulde forlade Oerne, og 

at Bøderne for Drabet ſkulde uvredes af Harald. Men det beftemtes 

ogfaa udtryffeligt, at Der fra nu af ſkulde herſke frørre Benffab mellem 

Jarlerne end før, og at de til Jegn derpaa føulde tilbringe Julen og de 

ftørfte Hojtider fammen?). 

Sigurd Slembedjakn maatte faaledes bortfjerne fig fra Orfnøerne, og 

begav fig tilbage til Kong Davids Hof, hvor han endnu tilbragte en Tid, 

og udmerfede fig i alle vidderlige Jdrætter*). Men det hjalp livdet til 

den gode Forftaaelfe mellem Farlerne, at han var borte, faa fænge det ej 

ftod i Paal Jarls Magt at fjerne de rænkefulde Kvinder, Helga og Fra- 

farf, fra Harald Jarl$ Omgivelfer. Et forunderligt, uforudfeeligt Til— 

fætde fom bam til Hjelp, og ffilte bam paa en radſom Maade ved hans 

Medbejler, men aabenbarede ham vgfaa, bvad han, trods Forliget og den 

tilfyneladende gode Forftauelfe, bavde funnet vænte fig af hine Kvinders 

aldrig bvilende Beftrævelfer for at flaffe Harald Enevældet. Den forfte 

Juul, fom degge Jarler efter Forligets Beftemmelfe ſkulde tilbringe ſam— 

men 3), agtede Harald Jarl at bøjtideligholde ved et prægtigt Gjeftebud 

1) Ortnøyingafaga S. 142. 

2) Saaledes Orfnayingafaga, faa vel fom Morfinffinna fol. 32. a., hvor det 

end pdermere anføres Vers af Jvar Ingemundsſons Sigurdsbaalk, i hvilke 

Thorkell Foſtres Drab og Sigurds Ophold hos David omtales, og hvor det 

udtryffeligt figes at hans Rejſe til Rom og Jerufalem førft fandt Sted efter 

at han havde tilbragt fem Halvaar hos David, I Harald Gilles Saga Gap. 

17, Snorre Gap. 13, omtales derimod hans FJerufalemsrejfe fom om den 

fandt Sted før Thorkell Foftreé Drab og Ophold hos David. Men dette 

fån umulig være rigtigt. Mere herom nedenfor. 

JOrknoyingaſaga S. 144 ftaar der egentlig ikke at det var den førfte Juul 

efter Forliget, men alene ,,en Juul“. Det ligger imidlertid i Sagens Natur, 

at bet var den førfte Juul, thi det er ikke fandfynligt, at nogen faadan Juul 

tunde gaa hen, uden at levere Sagaen Stof, og det vilde have været hojſt urime= 

— 
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paa fin Gaard Orfjara *), fydligt vaa Nofss, og havde i den Anledning 
travlt med de nødvendige Forberedelfer. Ga Morgen, da han nys var 

flaaet op, fom han ind i en liden Stue, bvor hans Moder og Frafarf 

fad paa Jverpallen og fyrde. FJmellem dem faa et nys fommet Liinflæde, 

hodt fom Sneæe. Jarlen tog det op, og faa at det var vigt udfvet med 

Guld. For hvem”, fpurgte han, ,er dette prægtige Stytte bftemt?” 

„For din Broder Paal”, var Svaret. Hvorfor gjøre I eder faa megen 

Umage med at fy Klæder for ham”, føyde Harald forundret: min Klæde- 

dragt pleje I jo ike at tage eder faa meget af!" Med vdisfe Ord tog 

han Kappen af og foldede Kiædet ud, for at tage det paa: da Han nylig var 

opftaaet, var han fun iført em fet Morgendragt, Skjorte og Lærreds 

Burer; derover havde han faftet Kappen, i hvis Sted han nu vilde før- 

føge det prægtige Liintlæde. Hans Moder rev det fra hard, og forde at 

ban itte ſtulde misunde fin Broder et futt Klædningsjyfte. Harald 

rytfede det fpsgende til fig, og vilde atter tage det paa Frakark befvor 

ham paa det indftændigfte at lade det være, da det ellers vilde følte 

ham hans Liv; hun flid Huen*) af fit Hoved ag væ fine Haar af, 

hans Moder græd og forenede fine Bønner med bendes, men alt fummen 

forgjeves; han hængte Klædet over Sfuldrene og lod det falde ned om 

Legemet til alle Sider.  Men-i famme Ojeblik følte Han fig gjennem— 

tisnet af en Gyfen; derpaa fulgte em heftig Berk, faa at han maatte gaa 

fil Sængs, og efter et fort Sygeleje opgav han Manden, til hans Ven— 

mers fiore Sorg (December 1127 eller 1128). Thi Paal Jarl teg nu 

med Bøndernes eenftemmige Samtykle alle hans Befiddelfer under fig, og 

da han ej funde tvivle paa, at det forgiftede Klæde egentlig harde været 

"Ham tiltæntt, lod han Frafart og Helga betyde, at ban ej vilde vide af 

deres Ophold i hans Rige, men at de ufortevet ſtulde forføje fig bort. 

De forføde derfor Oerne med hele deres. vidtløftige Familie, og begabe 

fig førft til Katanes, og fiden længer op i Skotland til de Befiddelfer, 
fom Frafart der havde, og hvor de nu opholdt fig flere Aar. Blandt ve 

ligt, ja maaffee endog farligt, om Kvinderne havde vantrt med Udførelfem af 

deres Plan til den nafie Juul, om de endog harde haft Rolighed mot til at 

bie faa lange. Der bliver meppe engang Tid tilovers til em følgende Juul, 
thi da Haradé Ded indtraf i 1127 siler 1128, og hans Fuldagrfomft tal 

Øerne neppe før 1125, men fmarere i 1126, bliver der for den hele Mellzm- 

tid iffe fort mere end et Aar. , 

1) Orfjara eller Orfyri, nu Orfir, kaldes st Streg af Roſss eller Mainland paa 

Nordveſtſiden af den ſaakaldte Scalpa-Flew fra Midlands-Havern yderſt 

ved Spidſen mod Hep til omtrent ved Baufmil. Stedet, hvor FJarlegaar- 

den laa, paaviſes endnu ved Gaarden Swambuſter. 

3) Egentlig ,,Falden" eller Hovedtejet, fe cof. L 1. S. 108. 
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pnare Medlemmer af Familien, fom de beboldt hos fig, og tildeeld opfødde, 

nævnes Frakarks Datterfønner Ølve Roſta og Fborbjørn Kerk, hendes 

Syfterdatters, Den forben nævrnte Audhilds, Søn Erif Slagbrelle, og Harald 

Jarls efterfadte Børn, Erlend, der endnu var et Barn 1), og Margrete, 

der allerede var voren, eller nær Derved *). Alle disfe toge fiden en ind— 
gribende Deel i Begivenhederne paa Øerne.  Sandfynligviis Havde de en 

ftor Støtte i Frakarks Broder Ottar, Der nu var Jarl i Thorsaa paa 

Katanes, og en faare mægtig Mand. Imidlertid nød man Fred og gode 

Dage paa Orknoerne. Paal Jarl var en ftille, rolig Mand, fom belft 

fad bjemme og iffe fynte8 om at Drage i Leding; han talte ikke ofte eller 

meget paa Thingene, bvorfor han og fit biint Filnavn, den umælende"; han 
fod andre raade med fig, var findig og eftergtvende mod Bønderne, og gave 

mifd mod fine Benner. - Derfor var han ogſaa meget afboldt af alle, og 

der var liden Udſigt til, at nogen ny Prætendent til Jarldommet vilde 

finde venlig Modtagelfe eller opnaa noget Parti for fig. Paal Jarl, der 

ftrar efter fin Diltrædeife af Jarldømmet havde føgt at vinde den engelfte 

Konge Gunſt ved at fende ham flere værdifulde Foræringer 3), lod det 

1) J udgaven af Orfnøyingaiaga kaldes Erlend ,,sunr hennar* fom om han var 

Frakarks Son, men det er aabenbart at ,hennar* er fejlagtigt læft for 

»Haralds*, Saaledes har ogfaa Thormod Torvesſon forftaaet vet, fe Oreades 

S. 93. 

2) Hun blev nemlig gift maaffee allerede i 1130, fe nedenfor. Ut Harald Jarls 

Død maa henføres til Julen 1127 eller 1128, frjennes deraf, at Kong Sigurd, 

fom det nedenfor vil fres, om Eommeren eller Høften 1129 forlenede Ragnvald 

Kalte med Halvdelen af Orknoerne mod Paal Jarl, hvilket deels vifer, at 

Harald da allerede var død, deels tyder hen paa, at Cfterretningen om hans 

førgelige Død, der maa have vakt megen Opfigt, ikke fan være fommen til 

Norge tidligere end i det hHøjefte et Aar forud, eller om Vaaren 1128, Der 

er nemlig liden eller ingen Sandfynlighed for, at Kong Sigurd ſtulde have 

nølet med at befætte Haralds Plads, eller Ragnvald med at paaftaa fin 

Net til Magnus”s Arv, ifær da Paal Jarl neppe Fan have ftaaet faa færdeles 

godt anféreven hos Kongen. Men faa tidligt, fom Decbr. 1126, kan man 

vel neppe heller fætte Haralds Dad, thi da bliver Tiden for Sigurd Slembe— 

djakns Ophold ved hans Hof for Fort. 

Billjam af Malmsbury V. 409. Da Villjam tidligere å fit Skrift (IL. 260) 

omtaler Kong Gyftein fom endnu levende, hvilfet Sted faaledes ikke tan 

være førevet fenere end i det aller fildigfte ved Slutningen af 1122 eller Be— 

qvndelfen af 1123, inden bvilfen Tid Efterretningen om Eyſteins Død dog 

vel maa have naaet Billjam, frulde det fones, fom om Paal allerede var 

Jarl paa Orknoerne i Uaret 1122 eller 1123. Aldeles nødvendigt er det dog 

ej at antage dette, da det deels ikke er ufandiyntigt, at VBuljam Fan have 

førevet fin Ste Bog fenere end fin Idie, deels nok Fan være muligt, at No: 

titfen om Paal er fenere indfat af ham.» Jmidlertid kan den heller ikke 

vel være yngre end 1125, med hvilket War bang Historia novella begynder. 

Man tan faaledes lige fuldt henføre Haafon Jarl$ Død og hans Sønners 

— 
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viftnok fremdeles være fig magtpaaliggende at fifre fig hans Venſkab, me- 

Deng Det derimod ingenfteds udtrykkeligt omtales, at ban føgte Beftyttelfe 

Hos Kong Stqurd, eller endog ſtod i nærmere Forbindelfe med ham: en 

Omſtandighed, Dev maaffee har bidraget til, at denne ej længe efter Har- 

alds Død gav ham en ny Medbejler. 

64. Kale af Ugder, ophøjet til Jarl over Orfngerne under Navn af Ragnvald. 

Magnus Jarl erfjendes for Helgen. 

Denne Medbejler var Kale, em Søn af Magnus Jarls Syiter 

Gunnbild i hendes Egteſkab med Den mægtige Lendermand Kol Kalesføn 
paa Agder, om hvilfen der allerede ovenfor er talt ). Den vife Kol inde 

fød fig iffe paa at hevne fin Svoger$ Dod mod den mægtige Haafon 

Jarl, eller paa at gjøre noget Forføg mod hans Sønner, faa længe disfe 

endnu bare populære; men ban ſad hjemme paa fine Gaarde paa Agder, 

pæntende paa den belejfige Tid. FImidlertid vorede hans Søn Kale op 

til en ſmuk og baabefuld Yngling. Han var velvoren, af middels Hojvde, 

med fyfebruunt Haar, en Meter i alle Legemsfærdigheder, men ifær en 

ypperlig Sfald, faa at ban Vers endog anføres fom Monſtre blandt de 

førnemfte Skaldes Frembringelfer; han var behagelig og jevn i Om— 

gang, og vandt Derfor Yndeft bos alle, med hvem han fom i Berørelfe. 

Han opboldt fig Deels hjemme hos Faderen, Deels hos fin Frænde Sale 

mund, en Søn af den i Anglesey-Slaget faldne Siqurd Sneis. Sal— 

mund ejede Gaarde paa Øfter-Agder, og var en meget anfeet Mand; paa 

Denne Tid beflædte ban Gjoldfere-Embedet i Funsberg. I fine tidligere 

Anglingsaar foretvg Kale efter de Tiders Skit flere faafaldte Handels— 

rejfer, men bvorved Dog Tilfredsſtillelſe af Videlyft og Erhvervelſe at frørre 

Dannelfe, end den fom funde opnaaes hjemme, var Hovedformaalet for 

unge Mænd af faa fornem YGt fom Kale. Den førfte af disfe Nejfer, 

fom han føretog allerede i fit 16de Mar, gjaldt England, og blev af vær 

fentlig Betydning for hans fenere Livsbane faa vel fom for Morges po- 

fitiffe Forhold i den følgende Tid. Ibi i Staden Grimsby ved Hume 

Beren, bvor Skibet fandede, og hvor der Dengang plejede at fomme en 

Mængvde Mennefter fra Norge, Orknoerne, Skotland og Syder-Oerne, 
traf han en ung Jvlænder ved Navn Gilchriſt, der fpurgte ban om mangt 

Sukcesſion til omfring 1123. Færre end 7 eller 8 Aar i det mindfte Fan 

man neppe antage for Haafon Jarl, efter Magnus's Drab 1115, til førft 

at tilbringe nogle War hjemme, derpaa at rejfe til Rom og Jerufalem, og 

ſiden at forbedre Lovgivningen og vinde Popularitet. 

1) Se ovf. S. 526. Der figes ej, naar Kale blev fød. Da hans Foraldre 
bleve gifte 1099, unde han være fød 1100. Og fiort fenere Éan man neppe 

- beller fætte hans Fodſel. 
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og meget fra Norge, og boldt fig færdeles meget til ham, faa at de fom 

paa en meget fortrolig Fod; ban betroede Kafe under Tausheds Løfte, 

at ban var en Son af Magnus VBarfod, at hans egentlige Navn var 

Harald, og at bans Moder nu oppholdt fig paa Svderøerne. Han fpurgte 

Kale, hvorledes man vilde modtage ham i Norge, om han fom did; og 

Kale fagde at Konq Sigurd fandfynligviis vide tage vel imod ham, bvis 

andre iffe lagde til værfte for bam. Gilchriſt og Kale gave bin= 

anden ved Ufffeden gjenfidige Foræringer, og lovede at ſtaa bmanden 

Bi, hvor de næfte Gang maatte føde fammen 1). Bi ville i det følgende 

fee, hvorledes Gildrift, om hvem Der allerede i Det foregagende er talt, 

omfider efter nogle Aars Forløb virfelig fom til Norge, og hvorledes 

ban da i Kafe og hans mægtige Frænder fandt ivrige Filbængere, bvis 

fraftige Underftøttelfe ban fornemmelig ſkyldte fin Anerfjendelfe fom Kon- 

geføn og Ophøjelfe paa Fronen. Paa Hjemrejfen fra England beføgte 

Kafe Bergen, fom hvor han opførte fig med megen Pragt, og fiiftede et 

fortroligt Bekjendffab med den unge Lendermand Jun Vetersføn *), der 

figefedes hørte til em af Landets fornemfte Etter, Da han nemlig var en 

Gønneføn af den tidligere omtalte Serf i Sogn. 

Gfter at have tilbragt flere Somre paa lignende Nejfer, men Vint- 

rene deels hjemme, deel8 hos Salmund Giqurdsføn, drog Kale em Som— 

mer (1127) til Throndhjem, ved bvilfen Lejlighed han beføgte den be- 

fjendte Dolls- eller Dolfteenshule paa Søndmore, og vifte fin Uforfær- 

dethed ved felv anden at fvømme over en med Vand opfyldt Kleft, der 

fperrede Vejen i det Indre af Hulen %). Paa Filbagevejen anløb Skibet 

Bergen, bvor Kale tog ind i den famme Skytningsſtue, bvor ban for- 

rige Gang bavde gjort Befjendftab med Jon Vetersføn, nemlig i en 

Gaard der tilhørte en anfeet Enfe. Her traf ban ogſaa denne Gang 

Jon Petersføn, tilligemed mange andre, og Der berffede alffens Lyſtig— 

bed, men fom dog — hvad der i de Fider endnu var fædvanligt — let 

udartede til Kaadhed og fremkaldte Slagsmaal. En Aften, da Jon og 

Kale bavde forfvjet fig til Sængs, men mange endnu fad efter og drak, 

1) Orfnøyingafaga S. 152. Der tales her kun om Gybderøerne fom Gildrifts 

eller hans Moders Hjem; i Harald Gilleé Saga Gap. 147 nævnes ligeledes 

tun GSyderøerne fom Haralds Hjemftavn, hvorimod Snorre, Harald Gilles 

Gaga Gap. 33, og Fagrføinna Gap. 250 nævner Irland, fe nedenfor. Om 

Gildrift fe ovf. S. 559. 

3) Jon Petersføn figes at være en Søn af Peter Serksſon fra Sogn, og Helga, 

en Datter af Haarek fra Setre, fandfynligviis i Setersdalen, Om Sert i 

Gogn og hans At, der nedftammete fra den aurlandføe, fe ovf. S. 177, 

452, 511. Gert deeltog med Magnus Barfod i hans VBefterhavstog 1098. 

3) Om Dolfteenshulen fr Urda I. 206—208. Strøms Gøndmeres Beftr, IL. 447. 
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kom det ved ſlig Lejlighed ſaare almindelige, men farlige Samtale-Emne 

paa Bane, at ſammenligne anſeede og bekjendte Mænd; fornemmelig drej— 

ede Talen fig om, bvo der var de ypperſte Lendernend i Norge. Brynj— 

ulf, en af Jon Petersſons Folt, paaftod at denne faa vel med Henfyn 

til Byrd, fom til Dygtigbed, maatte faldes den fornemfte af alle de vngre 

Lendermænd føndenfor Stad. Haavard, en af Kales Staldbrødre, paaftod 

Derimod at Salmund Sigqurdsføn i alle Dele funde maale fig med Jon, 

og at VBifverjerne vel endog vilde give ham Fortrinnet for denne. Her— 

over blev Der megen ivrig og hojroſtet Fale, og da de vare beffjenfede, 

gif det fnart til Haandgribeligheder. Haavard lob op, fit fat par en 

Stof, og qav Brynjulf dermed et Slag I Hovedet, faa at han faldt be— 

fvimet til Jorden.  Medens hans Venner vare beffjeftigede med ham, 

blev Haavard af fine Kammerater i Stilbed flaffet bort fra Stuen, og 

ind til Kafe, fom øjebliffelig fif en Mand til at ro afſted med han, for 

at bringe ham fyd til Albidra '), til en Preft ved Navn Richard, bvilfen 

Kale fjendte og nu fod anmode om, at ban vilde beholde Haavard hos 

fig, mdtil-Kale felv fom efter. Da Haavard var fommen til Grøningefund 
fidt nordenfor Bukten, et Par Miles Vej fondenfor Bergen, gif ban med 

fin Folgefvend op paa Land, og lagde fig til at fove paa et afſides Sted, 

i den Tanke, at man ikke fænger vilde foge efter Dem. Men imidlev- 

tid var Brynjulf fommen ti fig felv; og barde beklaget fig for Jon Pe— 

tersføn over Det forefaldne, idet ban fortalte at Haavard allerede var ſkaf— 

fet til Side; pjebliffelig havde Jon fendt Brynjulf afftd med ti Mand 

paa et Nofartoj for at indbente Haavard, og endnu Å Daggry fom de 

til Grøningefund. Der faa de en Baad ligge paa Fjæren, og Brynjulf, 

fom antog at at Gjermændene maaffee funde give Dem noget Beſked om 

Haavard, gif i Land med fine Folk for at opføge dem. Han traf Han- 

vard felv, juft fom Denne og bans Ledfager vare vaagnede, vg uden videre 

fod han dem begge Dræbe.  Derpaa vendte Brynjulf tilbage til Bergen, og 

berettede Jon hvad der var forefaldet. Snart blev det befjendt- over hele 

Byen, og Kale tog det meget ilde op. Der blev imidlertid underhandlet 

om Forlig, og Da Jon tilbød Kale Selvdom for hans eget Vedfommende,- 
med Forbehold af Kongens og De egentlige Gftermaalsmænds Net, modtog 

Kale dette Filbud, faa at Sagen paa denne Maade nogenledes blev bilagt, 

uden at dog det fpendte Forbold mellem ban og Jon opherte. 

Da Kale fiden fom hjem til fin Fader, og fortalte harn alt fammen, 

misbilligede denne at hans Søn havde modtaget noget Forlig, for md man 

1) Dette Alvidra Fan ej være Ulvidra eller Ulver ved Alverſtrommen, nordenfor 

Bergen, men maa være at føge et Steds paa Bejen fydefter fra Bergen. 

Mund. Det norffe Folks Hiſtorie. He III. 44 
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havde forefpurgt fig hos Salmund. „Du“ fagde han, ,var ber fun beretti- 

aet til at mægle Forlig mellem de egentlige Parter, og om det Var Din 

Huuskarl, der var bleven Dræbt, vilde Salmund ikke have baaret fig faa- 

fedes av”. Kale erfjendte fin Fejl og beflagede at hans Fader ej havde 

været tilftede for at funne hjelpe ham med fine vife Raad. Han unde 

feyldte fig med at Salmund dog iffe egentlig havde lidt nogen Skaar i fin 

re, fordi han fel havde modtaget den Hader, der færfkilt var bleven ham 

tilbudt; Deguden, fagde ban, havde hanjo flet ikke fluttet noget Forlig med 

Brynjulf eller modtaget Boder af ham, hvorved han funde have paadra- 

get fig nogen Forpligtelfe til at flaane ham. Efter megen Samtale frem 

og tilbage om denne Sag befluttede de at fende Bud til Salmund, for 

at underrette han dDerom. — Han begav fig ftrar til Kol for at raadflaa 

om, bvad Der var at gjøre. Kol meente at man ſkulde fade Jon tilfvørge, 

om han ønftede Forlig; Salmund derimod, faa vel fom den dræbte Haa- 

vards Broder Hallvard, vilde fun høre om Hevn. Kol fif dem dog til 

at foje fig efter bans Forflag, imod at ban fovede Salmund, iffe at ope 

give Sagen forend denne havde faaet al ønftelig Fvdeftgjoørelfe. Der 

fendtes nu Mænd til Jon med biin Forefpørgfel. Men han vægrede fig 

beftemt ved at bode for en Mand, der, fom ban fagde, ved fine egne 

Gjerninger bavde ubelget fig. Mu indvendte Kol iffe længer noget imod 

alvorligere Forholdsregler, og fpurgte Hallvard om han havde Lyjt til at 

føge Hevn for fin Broder, ffjønt det maaffee var forbundet med ikke 

ubetydelig Fare. Halvard var ftrar rede. Kol lod ham i al Stilbed 

Drage til Sogn, og foreffrev ham nøje, hvorledes han ſkulde bære fig avd. 

Han ftulde tage ind hos en af Kols gamle Venner, ved Navn Une, der 

boede i Nærbeden af Jons Gaard, og i flere Henfeender havde haft 

Ulemper af Denne mægtige og overmodige Mands Naboffab; han fulde 

fevere Une 6 Mart Sølv, med Den Hilfen fra Kol, at ban maatte gjøre 

fit Bedſte for at ſkaffe ham Lejlighed til at fælde enten Brynjulf eller en 

anden af Jons Huusfolf, hvis Tab vilde gaa Denne lige faa nær. Lve 

fedes Det, ftulde Une bemmeligt fende Halvard til Kols Ven og Frænde, 

den mægtige Kyrpinga-Orm '), der med fine Sømer Agmund Dreng 
og Erling boede paa Stødle i Søndhordeland: Da vilde pan være uden 

af Fare. Dog ffulde ban ogfaa i faa Fald paalægge Une at fælge fin 

Gaard og flytte hen til Kol, da Opboldet i Jons Nærbed ej fænger vilde 

være raadeligt for ham. Hallvard begav fig affted, og fulgte nøje Kols 

Naad. Han fom en Uften til Une, uden at navngive fig, og tog Plads 

i Skaalen blandt de øvrige, Der fad omkring Iden og famtalede. Han 

1) Om Kyrpinga-Orm, Sen af Svein paa Gerde og Ragna, Orm Jarl Dat- 

ter, fe ovf. S. 453. Erling, hans yngfte Søn, var for ovrigt paa denne 

Tid fun et Barn, fom man af det følgende vil fe. 
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fpurgte nøje efter De vpperfte Mænd paa den Kant, og Une nævnte ftrar 

Jon fom den fornemfte, baade formedelft hans Byrd og Hans overmodige 

Fard; „har I itte”, fpurgte han liftigt, haft Prover derpaa fyd i Lan- 

Det?" — Hallvard fvarede intet dertil. Da man fliltes av for at gaa til 

Sengs, tog Une den Fremmede affide8, og fpurgte ham om han ej var 

Hallvard. Denne benegtede det i Førftningen, faa længe endnu andre 

Folk vare inde; men da De vare ene, tilftod han det, feverede Une Pen- 

gene, og fremførte Anmodningen fra Kol. Une var firar villig til at hjelpe 

ham, og underrettede ham om at Brynjulf netop vilde fomme Der paa 

Gaarden den næjfte Morgen for at hente en Vige, med hvem ban 

ftod 1 Kjærlighedsforftaaelfe. Bed denne Lejlighed maatte han da 

pasfe fit Snit, og overfalde ham. Tidligt den følgende Morgen ffjulte 

Une Hallvard i en Stald, der ftod iffe langt fra Huusdøren. Det va 

rede ej længe, førend Brynjulf fom, og fadte paa Vigen, at hun ffulde 

gjøre fig vejfefærdig. Hun fom og bragte fit Toj, hvilket Brynjulf bandt 

fammen for hende, medens hun var inde for at fige Hufets Folk Farvel. 

Brynjulf havde lagt fine Vaaben fra fig faa fænge, men jult fom Pigen 

var gaaet ind, og ban var beffjeftiget med at ſnore Bylten fammen, fprang 

Hallvard frem, gav Brynjulf Banefaar, og fmuttede ind i Stalden 

igjen uden at nogen fil Øje paa bam. Da Pigen fom ud og faa fin 

Gifter ligge Dræbt, føb hun ind med Forfærdelfrsførig, og var nær ved 

at falde i AUfmagt. Une [96 ud og raabte at man firar ſtulde fætte efter 

Den fejede Snigmorder, thi en faadan maatte Den Fremmede have været: 

han fendte ufortøvet Bud til Jon om det forefaldne, og faaledes undgif 

han al Mistanfe om Deelagtighed i Sagen. Men da Tummelen havde 

fagt fig og alle vare hver paa fin Kant, gif Une til Staden, bvor Hall- 

vard imidlertid havde holdt fig ffjult, fod ham fomme ud, og fendte ham 

efter Uftale til Stødle, hvor ban anfom i god Behold.  Kvrpinga-Orm 

fendte ham Dderpaa videre til Agder, bror Kol og Salmund modtvge han 

med Glæde over at Planen faa vel var lſykkets. 

Det forefaldne rygtedes fnart vidt og bredt, og Det varede ikfe længe, 

førend man gjettede eller erfarede den fande Sammenhæng. Jon ærgrede 

fig meget, men Det varede Dog et heelt Aar førend han funde gjøre noget 

Derved. — Den næfte Vinter (1128) henimod Juul drog han affted med 

30 Mand, føregivende at ban vilde beføge fin Morbroder Olaf i Seters- 

dal, Haaref8 Son. Hid fom ban ogſaa, og blev vel modtagen, men aa- 

benbarede da for Olaf at bans egentlige Henfigt var at bjemføge Sal- 

mund, for at hevne Brynjulf Drab. Olaf fraraadte bam Det, men for- 

gjæves; da medgav han ham 30 Mand af fine egne Folk, faa at Jon nu 

havde en Stare af 60 Mand, med hvilke han fortfatte Vejen til Lands 

ned gjennem Setersdaken og videre til Øjfter-Aqder, for at fomme ufor- 
44* 
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varende over Salmund og Kol. Men imidlertid havde Une, ſtrax efter 

Jons Ufrejfe, fvndt fig til Stodle, og derfra til Kol, bvor ban fom ved 

Juletid, og meldte, at de fnart funde vente fig et Overfald af Jun. Kol 

fendte ſtrar Spejdere rundt om for at holde Øje med Jon, og begav fig 

felv til Salmund; begge famlede Felt til fig, og oppebiede nu Jons An⸗ 

komſt, vel forberedte. Da Spejderne meldte at Jon narmede ſig, droge 

de ham imode og mødte ham ved en Skov. Her fom det til en Kamp, 

men da Kol og Salmund vare langt manditerkere, fit De fuldftændig Ober— 

baand; Fon miftede mange Folt og maatte flygte til Skovs, frlv haardt 

faaret å Foden. Han fom itte Hjem førend ved Fafte-Iiden, og bang 

Saar kægedes faa Daarligt, at han fiden den Tid haltede og kaldtes Jon 

Fot”, ligeſom hans Færd i det hele taget anſaages ubæverlig. Til Hevn 

derfor fod han den følgende Sommer to af Kols Frænder dræke. 

Kort efter disſe Begivenheder fom Kong Sigurd til Funsberg'). 

Sagen blev ham forebragt, og ban lod ſtrax begge Parter indftevne til fig, for 

at faa en Fejde bilagt, der allerede viftnok hørte til Sjeldenheder i Landet, og - 

fom, fængere fortfat, turde komme til atforftyrre Freden å en meget videre 

Kreds. Kol, Samund og Jon indfandt fig, ledfagede af deres Benner, og 

efter nogle Underbandlinger fom man overens om at lade Kongen afgjøre 

Sagen. Begge Parter forpligtede fig gjenfidigt til at føje fig efter Kon- 

gen8 Kjendelfe. Han dømte, efter Overlæg med de forftandigfte Mænd, 

faaledes: at de tvende førfte Drab frulde gaa vp imod binanden; at Jons 

Overfald paa Kol og Salmund, faa vel fom bans Saar, flulde gaa op 

imod de paa begge Sider faldne Mænds Drab; at dDe øvrige Saar paa 

begge Sider ffulde qaa op imod binanden, lige for lige, og hvad Der bar mere 

paa een Side, ſkulde udjevneg ved Boder. - Derbos beftemte Kongen, at 

til nøjere Befæftelfe af Enigbeden og Benffaben mellem begge Parter ffulde 

Jon Petersføn egte Kols Datter Ingerid. Endelig overdrog Kongen ved 

Denne Lejlighbed den Halvdeel af Orfnøerne, fom Magnus Jarl tidligere 

havde befiddet, til hans Syiterføn Kale Kolsføn, og ophojede bam til 

Jarl, idet ban derbos forandrede pans Ravn og faldte bam Ragnvald 

efter Ragnvald Brufesføn, bvilfen Kates Moder Gunnhild evklærede for 

den ypperſte af alle de Jarler, der havde været paa Herne, og Hvis Navn 

derfor troedes at ville bringe Lyfte.  Henfigten med Forliget vpnaaedes 

fuldfommen, thi fra den Tid af vare de fordums Fiender fortrolige Ven— 

ner, og frode binanden vedeligt Vi i alle deres Foretagender *). 

1) Det var nemlig ub paa Hoſten 1129, og Kongen tilbragte, fom vi nedenfor 

ville fe, den fidfte Sommer eller Hoft i Tunsberg eller rettere paa Gaarden 

Sam, den følgende Vinter (1129—30) i Oslo. Tunsberg nævnes desuden 

forhen i Sagaen fom den By, hvor Salmund var Gjaldfere. 

?) Drtnoyingafaga S. 152—170.- 
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Kale, eller fom han nu hed, Ragnvald Jarl, kunde Dog endnu ikke paa 
nogle War tage fit Jarldomme i Befiddelfe, Da Det frævede betydelige 

Forberedelfer at trævde op mod den af Vernes Befolkning faa afvoldte 

Paal Jarl, der nu efter Haralds Død var Eneberre over Øerne, og ikke 

var til Sinds, med det Gode at afſtaa Halvdelen deraf. Imidlertid var 

Ragnvalds floge Fader neppe uvirffjom i at bearbejde Gemytterne til hans 

Fordeel, og i Stilhed paa mange Maavder at berede ham Vejen. Dette fortæl- 

les iffe udtryffeligt, men man fan allerde næften paa Forhaand være vver- 

beviift Derom, og et ikke utydeligt Bint derom indeholdes desuden i en liden 

Beretning, fom, rigtignot i em langt anden Henfigt, meddeles i den legen 

dariffe Saga om Magnus Jarl. Viftop Villjam var, fom vi have feet, 

en ivrig Modftander af Troen paa Magnus Jarls Hellighed, og vilde 

intet vide Deraf. Men en Sommer, fortelles der, gjorde ban en Mejfe 

øfter til Morge i nogle nødvendige Wrender, og paa Hjemvejen om Hoften 

holdtes ban formedelft Storm og Modvind faa længe ved Hjaltland, at 

ban begyndte at frygte for at ban ej vilde fomme bjem til fit Siftops- 

fæde førend næfte Vaar. Da fpurgte Styrmanden ham, om ban iffe bilde 

erfjende Magnus Sar Hellighed, hvis ban nælte Søndag funde fynge 

Mesfe i fit Hjem. Da Biffoppen fovede Dette, lagde Uvejret fig firar, 

en fojelig Vind blærte op, og næfte Søndag var Biffoppen hjemme, bvor 

Da han og alle de øvrige, fom der figes, prifte Gud og den bellige Mar- 

tyr Magnus Jarl. Erter nogles Fortælling ffal ban dog ikke have fam- 

tyffet i at man tog Jarlens Been op af Jorden, førend han med et 

bley flagen med Blindhed i Kirfen, faa at ban ej funde finde Udnangs- 

Døren, og Da, angrende fin Vantvo og med Bøn til Gud om at 

maatte finde Magnus Jarls Grav, omfider famlede fig frem til den, ka— 

ftede fig ned paa Den og lovede at fade hans Levninger optage, hvis han 

fit fit Syn igjen.  Strar Da ban bavde fluttet fin Bøn, heder det, 

blev ban atter feende. Han fammenfaldte nu et talrigt Møde af de fore 

ftandigfte og gjævefte Mænd paa Øerne til Chriſtkirken i Birgsaa; paa 

dette Møde bleve Magnus's Been optagne, vaftede og prøvede i indviet 

ID. Og da de beftode Prøven, bleve de lagte I et Skriin, og fatte over 

Alteret. Dette var St. Luciæ Dag (13 Decbr.), 20 War efter Jarlens 

Drab (4135). Maar man betænfer, at Ragnvald, der hidtil havde været 

ganffe fremmed for Orknoboerne, egentlig ifte havde andet at bygge paa 

og fætte op mod Paal Jarls Magt og Popularitet, end fin Murbroder 

Magnus Javls Hefliqbed og Den lande, fom derved gif over paa ham 

felv, fan man umuligt tvivle paa at en faa fog Mand fom bans Fader 

Kol bar forføgt alt, bvad der frod i hans Magt, for at faa blin Fro 

udbredt og Helligheden anerfjendt, ifær Da ban felv ſtrax efter gav Ragn— 

vald det Raad, bøjtideligen at amaabe fin hellige Frænde om Lytke. Un— 
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Der disſe Omftændigheder bliver Biſkop Villjams Mejfe til Norge og plud- 
felige Omftemning med Henfyn til St. Magnus, fer Aar efter Ragnvalds 

Opbøjelfe til Jarl, og netop famme Aar, da Ragnvald, fom vi i det føle 

gende ville fre, gjorde Ulvor af at fremfætte fin Fordring, heel mistenke— 

fig. Hvilke bang nødvendige Wrender“ vare, figes ikte; men at han un- 

der fit Ophold i Norge bar haft en Sammenfomft med Kol, er bleven 

vunden af denne, og med ham har aftalt de nødvendige Forholdsregler for 

at faa Magnus's Hellighed anerfjendt, ligefom Einar Fhambarffelve og 

Biffop Grimfell i fin Vid, fom man maa formode, forberedede Anerkjen— 

deffen af St. Olafs, bliver mere end fandfynligt"). 

65. Kong Sigurds ulykkelige Sindstilftand. Folkets Qverbærenhed med hans Frjltrin. 

Den nys beffrevne Ufred og Fejde mellem trende mæygtige Lender- 

mænd var maaffee den enefte Urolighed af noget alvorligere Slags, der 

forefaldt under Sigurds Megjering, thi ellers herffede der Fred vg gode 

Aaringer, faa at hans Tid var en berlig Tid for Landets Indbyg— 

gerez). Dette bar vel bidraget meget til at forfone Folket med hans 

mange og ffore Fejl, hvilte man, fom det fynes, godmodigt tilffrev den 

Sindsfvaghed, der ftundom fom over bam. Sagaerne bave meddelt og 

enfelte Trek af denne hans ulyffelige Sindsforfatning, bvilfen Han, fom 

man tydeligt fan fee, var fig fuldfommen bevidft, og fom derfor aabenbart 

udøvede en nedtryffende Virkning paa hans lyfere Mellemrum. Det 
bændte fig faaledes, fortælles der, em VPintfedag, da han ſad i fit Høje 

fæde, med Dronning Malmfrid ved Siden, vg omgiven af talige Venner 

og Gjefter, at hans Mænd med UGngftelfe og Skrak bemerfede Vanviddet 

at fomme over han. Han faftede vilde, rullende Blik rundt om i Salen 

og paa Gjefterne: Da tog han med eet Den Éoftbare, med Guldbogftaver be— 

ftrevne Bog, fom han felv havde bragt med fig fra Conftantimopel, betrag— 

tede Dronningen, og fagde: hvor meget Der Dog fan forandre fig i et Men- 

neſkes Levetid! Da jeg fom til Landet, ejede jeg tvende Jing, der tyktes 

mig de bedfte, nemlig denne Bog her og Dronningen?) Nu Ddevimod 

1) Magnus Jarls Saga, Jillægget, S.534. Det bør ogfag merkes, at Villjam 

fiden fin Unerfjendelje af Magnus's Hellighed vifte Paal Jarl aabenbar 

Kulde, medens han tidligere fynes at have været ham meget hengiven. 

2) Sigurd Jorfalafareré Saga Gap. 59, Snorre Gap. 41. 

3) Heraf flulde det viftnok ſynes, fom Dronningen allerede havde været med, da 

han Eom tilbage fra fin Udenlandsrejfe; men at dette neppe kan have vær 

ret Filfældet, er allerede ovenfor viift (S. 594). De Ord, der ovenfor læg- 

ges i Kongens Mund, bør derfor ej tages bogftaveligt, men tun henføres 

til de førfte Aar efter hans HjemEomft. 
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tyffes mig den ene værre end den anden: Dronningen veed ikke, hvor fæl 

hun er, thi et Gedehorn ftaar ud fra hendes Hoved, og jo bedre jeg fandt 

Dende da, Des værre finder jeg hende nu. VBogen her Duer til intet”. 

Med disſe Od faftede han Bogen ben paa Ilden, der brandt paa Gule 

vet, og flog Dronningen paa Kinden. Hun græd, dog, fom der figes i 

Beretningen, mere over Kongens Sindsfvagbed, end over Fornærmelfen 

mod hende. Men foran Kongen ftod en ung Kjertefvend, ved Navn Ottar 

Birting, fom juft den Dag bavde Opvartning, liden af Vært, men net I 

fit Bæfen, forthaaret og fortfmufket, hvoraf han fif biint Tilnavn “). Han 

føb til, rev Bogen af Ilden, og boldt den hus fig, medens ban talte for 

Kongen faaledes: anderledes er det nu, Herre, end Da Du fejlede med 

Pragt og Herligbed til Morge, og alle dine Benner haftede dig imøde med 

Glæde, erfjendende dig med MWrefrygt for deres Konge. Nu ere Sorgens 

Dage fomne over og, thi til Denne herlige Højtid have mange af Dine 

Benner indfundet fig, men funne ikke være glade formevelft din bedrøvelige 

Filftand. Gjør nu faa vel, gode Herre, at modtage Vette mit Naad: glæd 

med din Blidhed førft Dronningen, mod hvem du bar forbrudt dig faa 

baardt, og Derpaa alle Høvdinger, Hirden, dine Benner og Fjeneftemænd 

„Hbad“, fagde Kongen, stør du Din ſtygge Huusmandsføn, af den vingefte 

Herfomft, give mig Raad?” Med disfe Od fprang han op, drog Sver- 

Det, og hævede det truende mod ham med begge Hænder. Men Ottar * 

ftod rant, uden at forandre en Mine, eller endog at blunfe. Da fod Kon- 

gen den flade Klinge af Sverdet, hvis Gag han havde vendt mod hans Ho- 

ved, fagte fade ned paa hans Skulder, og fatte fig ned uden at mæle et 

Ord. De øvrige Filftedeværende taug ligeledes fille. Nu begyndte Kon- 

gen at fee fig om, med en roligere Mine end før, og tog endelig fanledes 

til Orde: „Seent prøver man dog fine Folk, bvordan de egentlig ere. 

Her inde fidde mine bedfte Benner, Lendermænd, Stallarer, Etutelfvende 

og alle de ppperfte Mænd i Lavdet, men ingen handlede faa vel imod mig 

fom denne Maalfvend, hvilfen I viſtnok anfee ringe i Sammenligning med 

eder. Denne Svend er Ottar Birting: ban vifte mig ſtorſt Kjærlighed. 

Her fom jeg, en Vanvittig, og vilde forfpilde mit Klenodie; han frelſte 
Det, fan at det ej tog Skade; derhos frygtede ban ej for Døden, men 

talte godt for mig, og føjede fine Ord faaledes, at jeg følte mig hædret 

Derved, medens han undgif at berøre, hvad Der funde forøge min Vrede, 

ffjønt han not funde have haft Grund dertil. Hans Fale var fan kraf— 

tig, at ingen af De ber tilftedeværende havde funnet tale bedre; jeg løb op 

i Naferi, og lod fom jeg vilde hugge ham, men ban var fan kjek at in— 

1) Birtingr, af bjartr, Har, lys; Tilnavnet var enten givet ham i Spøg, for 

Modjætningens Skyld, eller og maaſtee formedelft hans forte, Iynende Tjue. 
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gen Frygt funde ſees paa barn. Jeg holdt derfor inde, thi ban var for 

god til at dø for fin Dyds Skyld. Men nu flulle og mine Venner vide, 

pvorledes jeg agter at befønne ham. Hidtil var ban Kjertefvend; nu fial 

ban være Lendermand, og bvad Der ej ev mindre, ban ſtal allerede fra nu 

af være Den vpperite af Lendermændene. Gat derfor, Ottar, til Sæde 

hos Lendermændene, og gjør ikke lenger Opvartning!" Ottar blev fiden 

en bøjt anfeet og berømmelig Mand !). , 

En anden Gang, fortælles der, fad Kongen en Fredags Uften med 

mange fornemme Mænd, men å en yderſt mørt Stemning. Paa Dvotfe- 

tens Spørgsmaal, bvad han befalede til Aftensmad, fvarede han: ,bvad 

andet end Kjod?“ Og fandan Skrak ftod der af bam, at ingen vovede 

at gjøre FIndvendinger og foreftile ham at det var Fredag, uagtet alle bleve 

ilde tilmode. Man fatte fig til Bords, og Metterne fom ind, aller førft 

varmt Kjød. Alle fad taufe og bedrøvede, indtil Aslat Hane, em liden, 

aff Mand af ringe Herfomft, fom havde været udenlands med Kong 

Sigurd, vovede at fpørge: Herre, hvad er det fom ryger faa paa Diſken 

foran eder?” Hvad vilde du, Aslak, at det ftulde være, eller bvad tror 

du det er”, fagde Kongen. „eg tror”, fvarede Uslaf, ,at Det er, bvad 

jeg ønffede det ej var, nemlig Kjod'. „Og om nu faa var”, fpurgte Kon- 

gen. Da fvarede Aslak: Det er førgeligt at vide, at en Konge ffal bære 

fig faa ide av, efter at have indlagt fig fan megen Hæder af fin Rejſe og 

mange andre gode Gjerninger: Da du fleg op af Jordans Flod efter at 

have badet dig i det famme Vand, hvor Guds egen Søn blev døbt, for 

vede Du ganſke andet, end at æde Kjod paa Faftedage: du gif Derfra med 

Palme i Haanden og Kors paa Bryftet. Hvis ringere Mænd gjorde fig 

fyldige i flige Overtrædelfer, vilde de fortjene fore Nefjelfer. Men din 

Hird er Daarligere befat end man ſkulde vænte og Det burde være, fiden 

der ej ſkal findes nogen anden til at bæve fin Stemme herimod, end en 

ubetydelig og fattig Karl fom jeg”. Kongen fad taus, vorte ikke ved Kjør 

Det, og ført efter bød ban at bære Kjøvdfadene bort; I deres Sted fattes 

Mad frem, fom pasſede til Dagen. Efterhaanden blev Kongen muntvere, 

efter fom Det fed hen i Maaltidet og ban drak. Nogle raadede Uslaf til 

at flygte bort. Nej”, fagde ban, „eg veed ikfe hvad det ſtulde gavne 

mig, tbi Kongen fan jo altid, om ban vil, fade mig drabe; juft nu er det 

godt for mig at Dø, Da jeg bar udrettet, hvad jeg onſkede, at afbolde Kon— 

gen fra at begaa en Synd". En af de følgende Aftener kaldte Kongen 

Aslak til fig, og fpurgte bam, bve der bavde faget bam til at ytre fig faa 

frit mod fin Konge i mange Folks Paabør. „Ingen, Herre, uden jeg 

felv”, fvarede Aslak. „Du er vel nysgjerrig efter at vide, hvad Løn du 

1) Sigurd Jorfalafareré Saga Gap. 42, Snorre Gap, 29 
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tykkes mig at fortjene for Din Djervhed”, fagde Kongen. „Vil du lønne 

mig godt”, tar Aslaks Svar, „da tager jeg derimod med Glæde; bvig ikke, 

Da bliver Det din Sag”. Da fagde Kongen: , Lønnen bliver maaſkee ikke 

faa god, fom du fortjener: jeg vil give dig tre Gaarde, fordi Du, mod 

Forvæntning, var Den, der frelfte mig fra at begaa en Synd, og ej mine 

$endermænd, der Dog have mig fan mange Velgjerninger at takke"). 

Disfe Handlinger og Ytringer af Kongen vife noffom, bvor dybt han 

følte fin Ulvffe, og hvorledes han Dog felv midt 1 fit Vanvid ej var uimod— 

tagelig for findig og fornuftig Iiltale, der endog ftundom formaaede at 

bringe bam ganſke til fig felv. - Vi fee Derfor ogfaa, at han paa en vis 

Maade gjørde det til Pligt for fine Omgivelfer at tale ham til Rette, og 

fvorledes han drog dem til Unfvar, naar det ej føede. Dette var imid- 

fertid en farlig Sag, naar ban var paa fit Værfte, og fom vfteft har man 

vel paa andre Maader føgt at bringe ham til Fornuft. Der fortælles 

faaledes, en Juleaften, Da Sigurd fad til Bords med fin Hird og mange 

Høvdinger, at ban, fom biin Fredag, forlangte Kjød, uagtet hans Mænd 

gjorde ham opmerfjom paa at det ej var Skik i Norge at ſpiſe Kjød Ju— 

feaften. Men da fod man bringe ind varmt Kjød af en Nife: Kongen 

ftaf med Kniven deri, men fog intet Deraf. - Mu forlangte han, at man 

ftuldve bringe bam en Kvinde. Uden at indvende noget bragte man et 

Fruentimmer ind, men fom var faa bæsligt og modbydeligt, at Kongen, 

efter nærmere at bave betragtet bende, bød bende med VBæmmelfe at pakke 

fig bort 2). Lignende Fildragelfer bave vel oftere fundet Sted, og de; der 

vare om Kongen, have vift iffe fjelden haft mange Ubebageligbeder at Døje. 

Defto ſmukkere Vidnesbyrd er det om Deres, faa vel fom det hele Folts 

Qojalitet, at Sagaen, hvis Beretninger umisfjendeligt affpejle Den alminde- 

lige Stemning, omtaler bans Fejltvin med merfelig Skaanſomhed og Fil- 

bageholdenhed, fom om De mere befragtedes med Medynk end med Harme. 

Det ev viſt, at ban med alle fine Uelféværdigbeder dog var Nationens 

Stolthed og Yndling. Hertil bidrog nu vel for en ſtor Deel den Hæver, 

han havde indlagt fig paa fin Udenlandsrejfe, og bvilfen ligefom frraa- 

fede tilbage paa Det hele Folt, bvis Nativnalforfængelinhed Derved fmig= 

redes; men ban maa Dog tillige å fine Iyfere Ojeblik bave forſtaget at 

vinde fine Omgivelfers Kjærligbed og Hepgivenhed, og ifær at gjøre fig 
yndet af Folket. I Kong Sigurds Dage, beder det i en gammel Saqa- 

beretning, affattet neppe 60 Mar efter bans Død, havde man det godt, 

baade med Henfyn til Ufgrøden og mange andre Herligbeder, alene dette 

undtaget, at ban faa vanfteligt funde ftyre fit Sind, naar hiin Svaghed 

2 Sigurd Jorfalafarers Saga Gap, 44. Snorre Gay. 51. 

?) Gigurd Jorfalafarers Saga Gap. 45. Snorre Gap. 29. 
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fom over ham i hans fidfte Dage. Dog tyktes han at være Den dyreba— 

refte og merfeligite af alle Konger, ifær formevdelft fin Rejſe. Han var 

ogſaa en Mand af et faare ærefrygtbydende Udvortes og meget bøj, lige- 
fom hans Fader og Forfædre. Han elffede fine Folk, og Folfet ham, og 

han tilfjendegav fin Kjærligbed i denne Kvædling: 
„Bonder mig tyffes de bedfte, 

bygget Land og Fred ftande" 1). 

Fil at forfone Gfterflægten med hans Minde bidrog vel ogfaa den 

Omjftændighed, at hans egentlige Efterfolgers Herfomft var femmelig tvivle 

fom, faa at der viftnok gave8 mange, Der betragtede Sigurd — thi om 

hans unge Søns fortvarige Regjering funde Der neppe være Fale — fom 

den fidfte af hans berømmelige Aft. 

66. Harald Gille kommer til Norge, og erkjendes for Kongens Broder. 

Kong Sigurd (od, fortælles der, i Tillid til den Yndeit, hvori han 

ftod hos Folket, Kongedømmet i Norge tilfværge fin og Borgpilds Søn 

Magnus allerede i fit levende Live*). Han fynes derfor allerede at have 

anet Muligbeden af, at Kronprætendenter vilde rejfe fig mod ham. Det 

er heller iffe ufandfonligt, at han bar baft noget Nys om Filværelfen af 

biin Gildrift elev Harald, der for Kale eller Ragnvald Jarl navngav 

fig fom en Søn af Magnus Barfod; derpaa tyder ogſaa følgende Drøm, 

ban ſkal have baft, og fom iffe bærer Præg af at være fenere Tiders 

Øyptegnelfe. Det fortælles nemlig, at ban i et af fine fidfte Megjerings- 

aar, Da han var fil Bejtfle paa en af fine Gaarde, vifte fig en Morgen faa 

afvorlig og eftertænffom, at hans Mænd frygtede for, at VBanviddet var 

kommen over ham, indtil de med Glæde fik høre, at ban fun grublede 

over en Drøm, han havde haft om Matten. Det forefom ham, fagde 

han, fom om han ftod paa Jaderens Kyſt, og faa langt ude i Havet no- 

get fort, Der fom flydende ind mod Land. Da det fom nærmere, vifte 

det fig at være et Iræ, hvis Grene vendte op, og bvis Rødder faa i 

Bandet. Da det ſtodte mod Land, gif det i mange Stykker, Der Dreve vidt 

og bredt omkring, og i famme Øjeblit fyntes han at fee hele Morges Kvit, 

og i hver Vig Stykker af dette Tra, nogle fore, nogle fmaa. Han for- 

flarede denne Drøm fanledes, at Den bebudede at en Mand vilde fomme 

til Norge og nedfætte fig Der, hvis Efterkommere vilde fprede fig vidt og bredt 

)) Åprip, Gap. 49. . 

2) Ågrip Gap. 50. Hos Snotre, Gap. 33 omtales denne Ev fom aflagt * 

Haralds Prøve, hvilket er mindre ſandſynligt. 
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om i Landet, men iffe alle med lige ftor Lytte ). Noget efter, om Sommeren 

eller Høften 1129, gjorde den unge Lendermand fra Søndmøre), Hall 

fell Huuk, Søn af Jon Smjørbalte, en Nejfe til Orknoerne og Syder- 

gerne. Der fom Den forben omtalte Jrlænder*) Gildhrift til ham, og 

gjentog, hvad han havde fagt til Kale eller Ragnvald Furl, at han var 

en Søn af Kong Magnus Barfod. Han medbragte denne Gang fin Mo— 

Der, der befræftede hans Udſagn, og fagde at bans rette Navn var Harald. 

Hallkell, enten nu fordi han fæftede Lid til dette Foregivende, eller fordi 

han haabede at vinde Fordeel ved at gjøre fig en Kongeføn forbunden, tog 

ham og Moderen til fig, og førte Dem over til Norge, viftnok lidet anende, 

hvilken indgribende Virkning dette vilde udove paa Landets fremtidige 

Gfjebne. Han ledfagede dem ſtrax til Kong Sigurd, der endnu opholdt 

fig i Tunsberg, eller rettere paa den nærliggende Kongsyaard Sæm. De 

fremførte deres Anliggende, og anholdt vm at Harald maatte faa Tilladelſe til 

at godtgjøre Nigtigheden af hvad ban foregav om fin Herfomit. Da han 

ingen Bidner eller andre fædvanlige Beviismidler havde, var der fun Fale 

om Bevis ved Jærnbyrd, en betænkelig Sag, hvor det gjaldt et faa vig= 

tigt Anliggende, fom Dette. Kongen gav beller iffe ftrar Star paa An— 

modningen, men vaadførte fig førft med fine Høovdinger vg Raadgivere 

derom. Nagnvald Jarl holdt fit tidligere givne Løfte til Harald, ved nu, 

tilligemed fin Fader Kol og flere Lendermænd, at underftøtte hans. Andra- 

gende; andre henftillede Sagen til Kongens egen Afgjorelſe; de flefte er— 

tlærede fig derimod. Kongen befluttede fig Doug, forunderligt nok, til at 

indvilge Bønnen, bvad enten Det nu var af Lideralitet og GSamvittig- 

hedsfuldhed, eller fordi Harald havde vidft at indfmigre fig hos han, eller 

af andre Henfyn, Hvorom Sagaerne intet melde: han bandlede her, heder 

Det etfteds, mere efter fin Gyenfindighed, end efter forftandige Mænd 

Naad*); paa et andet Sted”) figes Der, at det ifær var Kol og hans 

Søn Ragnvald. der fremmede Haralds Sag, vg at Ve fandt Medbold af den 

au fra Danmark tilbagefomne Jngemar af Aſt, Ihjoftulf Aalesføn, 

1) Sigurd Jorfalafarersé Saga Gap. 46, Snorre Gap. 30. Endog i Morkinz 

ffinna, der er føreven i Begyndelfen af det 13de AWarhundrede, findes denne 

Drøm omtalt fol. 31 a. 

?) Snorre, Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 33. Der ftaar her Fun, Møre", 

men da vi fiden erfare at Hallfells Søn Jon boede i Fjordene, bliver det 

rimeligft at Hallfells Befiddelfer laa-deels her, deels i Nabofylfet Søndmøre. 

3) Jvland nævnes fun i Fagrffinna Gap. 250, hos Snorre Gap. 33 og i Ågrip 

Gap. 50. I Orfneyingafaga og Hryggjarſtykke omtales, fom ovenfor nævnes, 

fan Syderøerne, dog vel at merke, alene fom hans Moders Opholdsfted paa 

den Tid, Gildrift var voren, og føgte at gjøre fine Nettigheder gjeldende. 

4) Morkinſkinna I. c., Ågrip Gap. 50. 

3) Orfnøyingafaga Side 170. 
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og flere andre Lendermænd, der, fom man maa formode, alle havde hjemme 

i Bilen, Ugder eller Oplandene. Sigurd fod nu Harald falde til fig, vg 

forfyndte bam, at det ftulde ftaa bam frit for at føre Bevifer, bvis han i 

Forvejen vilde aflægge Ed paa, at ban iffe, om Bevifet end lykkedes, vilde 

gjøre Fordring paa Kongedømmet i Norge, faa lønge Kong Siqud eller 

hans Søn Magnus var i Live. Ved denne Ev, beder det, vilde Kongen 

ftadfæfte Den ED, Folket tidligere havde aflagt bam, ftyrfe fin Sons 

Kongedømme, forebygge Baade og hindre Manddrab 1). Harald foor 

Eden, og blev nu ftedt til at aflvgge Proven, vden haardefte, der nogen= 

finde ſkal have været paalagt noget Mennefte i Norge. Han frulde nem- 

fig træde barfodet hen over fyv?) gloende Plogjern. Mange fandt Prø- 

ven alt for haard, ſiden den nu fun gjeldt hans Herkomſt, itte Konge- 

værdigbeden, hvilken ban ved fin Ed havde fraftrevet fig. Den aflagves i 

Fylkeskirken paa Sæm 3). Harald vandrede, ledet af tvende VBiftop- 

per, ben over Jærnene, idet han paafaldte den hellige Kolumba, hans 

Hjemftavns fornemfte Helgen. Magnus, Kong Siquvds Søn; var tilftede 

og fagde: „han træder juſt iffe modigt paa Jarnene“. Men Sigurd fvarede 

vred: „du taler tilde og grumt; han bar filt fig Derved fom en Mand”. 

Da Harald havde traadt paa Det fidfte Jærn, kaftede ban fig i den Sæng, 

der efter Skik og Brug ved flige Lejligheder var redet ved Siden af Jær- 

nene. Tre Dage efter bleve hans Fødder efterfeede, og befundne ubrændte. 

Da erfjendte Siqurd ham not far venffaveligt for fin Broder (1129) 

ng ban faldtes fra nu af Harald Gilles det ſidſte efter hans forrige 

Navn Gilchriſt elev Gillechriſt. Magnus derimod vifte fig fiendtlig mod 
ham, og mange Høvdinger fulgte bans Grempel i at vife Harald Ringe 

agt og tilføje ham allebaande Fornærmelfer.  Hertil qav visfelig Har- 

alds fremmede Udſeende, ufædvanlige Dragt og Ufyndighed i det norſtke 

——r——— 

9— Ågrip Gap. 50. 

2) Ågrip og Snorre faa vel fom Thjodrek Gap. 34 have „ni“. 

B) Det er tun Ågrip, fom nævner Stedet, hvor Prøven aflagdes. Vel figes 

; bet iffe udtrytfeligt at den foregik i Kirfen, men dette var altid Meglen for 

flige Utter. Den Kirke, hvor Harald aflagde denne for Norge faa ſtjebne— 

fvangre Prøve, ev faaledes endnutil; thi Sams Kirke ved Jarlsberg er den ſelv— 

famme ældgamle Fylkeskirke, fom omtales i den ældfte vikſte Ghriftenret (fe ovf. 

I, 2. 5.637.) Uagtet der i denne ej findes nogen udtrykkelig Beftemmetfe om 

hvorledes der fEulde forboldes ved Uflæggelfen af Jærndyrd, maa man dog 

antage, at den famme Regel har gjeldt, fom findes i den ældre Froftathings- 

(005 Chriſtenret, IL. 45, hvor det udtrykéeligt heder, at FJærnbyrd ſtal af: 

Iægges paa Landet i Fylkeskirken, i Kjødftad i en nærmere beftemt Kirke, Da nu 

Harald aflagde Prøven i Fylkeskirfen- nær ved Funsberg, ikke i en af denne 

Bys Kirker, bliver det Hart at Kongen, i hvis Følge ogſaa Harald var, 

ej opholdt fig t Staden felv, men paa Kongsgaarden Sam, nu Jarlsberg. 
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Sprog rig Anledning. Han var bøj og fmal, bavde fang Hals og 

fangt Anſigt, forte Øjne og Haar, var hurtig og vever i alle fine Bevæ- 

geffer, og gif for Det. mefte i korte, lette Klæder, paa irſt Viis. Men 

ifær gjorde man lig lyftig over bans Sprog, tbi Harald, hvis Movders- 

maal var gaelift, talte dDaarligt norff, frammede og radbræffede Ordene. 

Saadan Spot tillod dog itte Kong Sigurd, naar ban var tilftede, men 

tog Harald altid i Forfvar, ligeſom ban overboved fra det Hjeblik, ban 

havde anerfjendt Ham for fin Broder, fedfe lod fig Det være magtpaalig— 

gende at vife ham den tilbørlige Agtelſe fom faadan. Denne Ridderlighed 

er et færdeles fmuft Trak i Sigurds Charakteer, thi Harald funde Dog 

neppe være ban nogen velkommen Gjeft '). 

Hvorledes det ellers forboldt fig med Haralds Herkomſt, om ban vir 

felig var den, ban gav fig ud for, eller fun var en Bedrager, er et Spørgs- 

maal, fom nu neppe vil funne befvares tilfredsfrillende. Man bar 1 De 

fenere Fider været meget tilbøjelig til at anfee bans Foregivende for op- 

digtet, uden: Dog egentlig at funne paaberaabe fig andet, end at ban, for at 

bevife det, maatte tage fin Iilflugt til Jærnbyrd, der i fig felv var et 

Slags Bedrageri. Men dette Bedrageri udøvedes alene af Prefterne, fom 

vare i Befiddelfe af Hemmeligheden derved; Lægfolfene nærede, I Det 

mindjte endnu paa Sigurds Tid, ingen Ivivl om at alt gif rigtigt til, og 

at det virkelig var et Mirafel, der frelfte den uffyldige fra at brændes af 

Jærnet. Gr FIilbud om at aflægge Jærnbyrdsprøven fan Derfor fnarere 

bettagtes fom Tegn paa inderlig Overbeviisning om fin Sags Retfardig— 

Hed, end fom et Forføgq paa at bille tilfnige fig en utilberlig Net, eller 

undgaa en fortjent Straf. Ut Magnus Barfod under fit fidfte temmelig 

fangvarige Ophold i Irland bar baft Kjærlighedsforftaaelfer, ved hvilke 

han blev Fader til eet eller flere Børn, ev vj alene ikke ujandfynligt, men 

1) Jiden, da Harald tom til Norge, angives fævvanligviis til 1126, uden at 

dog nogen Hjemmet derfor Fan paapeges i Sagaerne. Tvertimod fynes det 

efter disfe, fom om man nødvendigvits maa henføre hans Anfomft til Høften 

1129. Tydeligſt udtrykter fig i faa Henjeende Ågrip, der figer at Kongen 

s meget fnart (brått) efter Haralds Anerfjendelfe døde i Oslo. Af Orkneyin— 

gafaga feer man ogfaa, at han netop om Hoſten 1129 opholdt fig i eller ved 

Junsberg. Desuden omtales ikke i Ortnøyingafaga Haralds Ankomſt, før- 

end efter Ragnvalds Ophøjelfe til Jarl, Var han kommen før, maatte han 

ogfaa tidligere være kommen i en faadan Berørelfe med Kol og Nagnvald, 

at det ej havde funnet undgaa at omtales.  Kongefagaerne felv nævne in: 

gen beftemt Tid, men det heder dog endog om Drømmen, fom Sigurd fral 

have baft angaaende Haralds Ankomſt, at han havde den langt udi fin Re— 

gjeringstid (ofarlega å ævi Sigurtar konungs). Det enefte Sted, fra hvil: 

fet man ſkulde Éunne flutte at Harald fom tidligere til Norge, er Thjodrek 

Munks Cap. 28, hvor der ftaar at Sigurd døde ,faa Aar" efter at Harald 

Havde aflagt Prøven. Men dette enkelte Udfagn, fom let kan grunde 

fig paa urigtig Overfættelje, fan ej opveje de ovenfor anførte, beftemte Data. 
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maa endog, efter bvad man for Reſten kjender til hans og De øvrige norffe 

Kongers Liv paa Dine Tider, anſees for utvivffomt; der findes Vesuden, 

fom allerede ovenfor paapeget, beftemte Antybdninger til noget faadant. Men 

pvis nu Harald var Frugten af en faadan Kjærligbedsforitaaelfe, og maa 

ſkee fod efter at Magnus var falden og Nordmandene havde forladt Ir— 

fand, maatte det være ham eller hans Moder vderft vanffeligt, ja endog 

umuligt, at ftaffe pofitive Bevifer for bans Paternitet; De havde altfaa 

fun Jarnbyrden at tage deres FJilflugt til. Det ſynes neppe muligt, at en 

faa Driftig Tanke fom Den, at udgive fig for en Søn af Kongen i et freme 

med Land, og udfætte fig for de Farer, der vare forbundne med at fordre 

Anerfjendelfe fom faadan, ſkulde funne opftaa hos en Irlænder, Der ikke 

engang, fom Det fynes, fevede i nogen glimrende eller fremragende Stilling, 

og belter iffe, faa vidt vi af vore biftorifte Optegnelfer funne fee, havde 

noget tidligere Exempel for fig i Denne Henfeende, hvis ban ej havde følt 

fig dreven Dertil af Den Wrgjerrigbed, fom alene Visbeden om at være 

udfprungen af en faa bej Herfomft funde frembringe. Man fan vanffeligt 

tæntfe Vig, at nogen Nordmand ſkulde have opfogt ham og overtalt har 

til at fpille en faadan Nolle, for fiden, hvis Planen Iytfedes, at bøfte For- 

deel af hans Venſkab. Mistanfen maatte, om faa var, nærmeft falde paa 

Ragnvald Farl, eller Kake, fom ban bed, da ban i fit 16de War beføgte 

Gngland og traf Harald i Grimsby. Men dels var Ragnvald da alt for 

ung til at udklakke en faadan Plan, deels vilde han neppe have opføgt en 

Son af Magnus Varfod i Cugland, men fnarere i Irland eller Sy- 

derøerne, og endelig ftod ban, faa vel fom bans Fader, paa en faa qod 

Fod med Konq Sigurd, at de neppe funde have nogen Fordeel af at op- 

ftille en falft Pretendent. Hertil fom, Hvad Der ifær maa anfees afgjøe 

rende, at Kong Siqurd felv iffe ſynes at bave næret nogen Thvivl om Rig— 

tigbeden af Haralds Paaſtand. Det bavde ſtaget i bans Magt, at jage 

ham bort fom en Landjftryger og Bedrager, men tvertimod tog ban godt 

imod bam, ja tilftedede ham endog mod fine flefte Naadgiveres Stemmer, og 

fom det udtrytkeligt figes, af Egenſindighed, Adgang til at aflægge Pro— 

ven. Det havde ligeledes fraaet i hans Magt, ved den ham bengivne vg 

forbundne Gejſtligheds Hjelp, at faa Prøven til at lobe uheldigt af, ja 

man fan vel næften endog antage, at vis De Biffopper '), der beftvrede 

1) Den ene af disfe Biffopper var vel Biffoppen af Oélo (Peter), om hvem 

vi for øvrigt intet vide; ben anden var rimeligviis Biffop Meinald i Stavan— 

ger, da han naæft hiin var nærmeft ved Haanden. Men om Neinald verd 

man, fom bet ſtrax nedenfor vil ſees, at han var beſtikkelig, og derbos, i det 

mindſte fenere, en ivrig Jilbænger af Siqurds Søn Magnus og forhadt af Har- 

ald. Der er faaledes at Rimelighed for, at Kongen, om han havde villet det, 

i alle Fald vilde have Eunnet faa ham til at forfpilde Prøven for Harald. 
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Aften, havde været overbevifte om at Kongen ønftede at den ſkulde mis- 

lykkes, vilde de, endog uden noget Vink fra Kongens Side, have førget 

for et faadant Udfald. Men det er langt fra, at Kongen fynes at have 

næret dette Onſke; tvertimod vifte han endog, fom det fader, Omhed og 

Deeltagelfe for Harald under Akten, og ivettefatte, fom vi bave feet, fin 

egen Søn, da Denne tillod fig en baanlig Bemertning. Ut de flefte Stem- 

mer ved Den foreføbige Naadflagning havede fig mod at ftede Harald til 

FJærnbyrd, bebøver ej at forflareg fom Tegn paa at man betvivlede Nig- 

tigbeden af bans Paaftand, men fan tilftrives Den Frygt, mange med 

Nette maatte nære for, at Haraldå Anerfjendelfe vilde have farlige Følger 

for Roligheden i Landet. J Sagaerne findes ingen Ytring, fom tyder 

hen paa at Haralds Foregivende ſkulde være falfft; tvertimod figes der 
jo endog, at den Prove, der paalagdes Harald, af mange anfaaes for 

vel ſtreng; hvorved man Dog rigtignof ogfag maa bave for Øje, at Sagaen 

blev føreven, Da Haralds WEtlinger regjerede i Morge, og Va Det ſaaledes 

neppe gif an at nære Ivivl om deres Stamfaders retmæsfige Adkomſt til 

Tronen. Den danffe Forfatter Saro udtrykfer fig noget mistænfeligere: 
dDet beder bos ham, at Harald, ,ved det tydelige Mirakel, at han blev uftavdt, 

da han med bare Fødder gif over gloende Jærnplader,. bragte flere Nord— 
mænd til at ffjenfe fin Paaftand FIiltro”. Men Saros Ord ere faale- 

Des fatte paa Skruer, at det ev vanffeligt at vide, om ban virfelig har 

villet antyde nogen Mistanke, eller om han fun har føgt efter velklingende 

Udtryk!): det fidfte er lige faa rimeligt fom Det førfte; og felv om det 

virfelig var Saxos Hentigt at fafte en Skygge paa bans Herfomft, maa 

man bate for Øje at Saro i det hele taget omtaler bam med fjenvdelig 

Uqunft 2), og Derfor vel i alle Dele var tilbøjelig til at antage det værfte 

om ham. Det fandfynlige bliver derfor, at Harald virfelig var en Søn 

af Magnus Barfod. Man fan heller iffe, naar man nærmere betvagter 
Forholdene, fynderlig beklage bans Optagelſe i Den fongelige Familie. Vel 

var han felv fremmed for Folfet og Dertil uden Fulenter eller uvdmerfede 

Egenſkaber, men ban var dog visfelig bedre end Siqurd8 Søn Magnus, en 

1) GSaros Ord lyde ſaaledes (13de Bog Side 652:) „Qui (d. e. Harald), quum 

se Magno, Hiberniæ populatore, procreatum astrueret, affirmationi suæ 

fidem divini examinis argumento præstare jussus, super candentes la— 

minas nudatis plantis (nam id ab eo experimentum poscebatur) incessit; 

iisdemque nulla ex parte corruptioribus, complures Norvagiensium liquido 

incolumitatis- miraculo ad assertionis suæ eredulitatem perduxit.* Ordet 

eredulitas maa ber ej overfættes ved , Cettroenhed", men fun ved „Tro“, 

„det at tro paa". 

Saxo figer faaledes om Harald, Side 660, at han næften ingen Sindets 

Gave befad, undtagen Gavmildhed, men alene befad fror Legemsfærvighed, 

jvfr. de nedenfor anførte Steder. 

2 
— 
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overmodig, voldfom, til Drit bengiven, trættefjær og Dertil pengegrift 

Angling, Hos bvem alle flette Filbøjeligbeder fynes at have fanet Raade— 

rum, medens hans enefte Anbefaling fun var et ſmukt Udvortes '). Dette 

fan vel og have gjort fit til, at faa mange Lendermænd i Vifen og Agder 

underftøttede Harald. Ut voldfomme Tronkriqe fiden vide udbryde mellem 

Haralds Mtlinger og forſtyrre Landets Fred, kunde man da ikke forudſee, 

og fan heller iffe regnes Harald til Laft. Men der maatte naturligviis 

gives mange, der, ligeſom Sarov, - betragtede bam fom alle disfe indvortes 

Kriges Opbav, og fom Derfor lagde ham for Had og betragtede bam fom 

en Wventyrer, pvis Opbojelfe alene ſkyldtes et grovt Bedrageri*). 

-%» 

67. Kongehelles Forffjønnelfe og Opfomft. Kong Sigurds Giftermaal med Cecilie. 

Det erfare allerede af bvad der nu ev omhandlet, at Kong Sigurd 

tilbragte den fidfte Deel af fin Negjeringstid i Vien, fom allerede fra 

forft af bavde hørt til bans Part af Niget, og bvor ban derfor rimelig- 

viis bar baft fine flefte Venner og Bekjendte. Her valgte ban, fom det 

udtryffeligt berettes, Kongehelle til fin egentlige Reſidens og Hovedftad 7). 

Kongebelle havde allerede i lang Tid været en Kjobſtad; den omtales fom 
faadan endog paa Harald Graafelds Tid *); men den fif førft fin rgent- 

fige Opfomft ved Sigurd, der opbjalp den ſaaledes, at den ikke ſtod til- 

bage i Velmagt for nogen anden Stad I Landet. Allerede faa Mar efter 

hans Hjemfomjt fee vi ham beffjeftiget med fore og omfattende Bygge— 

Arbejder i Staden. Vintren 11 14—1115 tilbragte ban nemlig, fom der 

fortælles 3), ffær i Kongebelle, fom ban forffjønnede og udvidede; ban 

fod der opføre et fort Kaltell af Forv vg Steen, omgivet af en Grav. 

Han forørdnede, at i Byen felv faa vel fom alle de omliggende Hereder, 

ftulde hver Mand, der havde fyldt fit Ide Aar, hvert Aar bringe til 

dette Kaftell fem VBaabenftene eller fem Staure, fem Alen lange, og fpidfe 

1) Harald Gilles Saga Gap. l., jvfr. Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 51, 

Snorre Gap. 34, 

2) Saxo figer om Harald, at han ,,ligefom et Lyn og Uvejr forſtyrrede Norges 
ellers faa blomftrende Iilftand'', og at „alle de norſte Kriges Ddelmggelfe 

fom fra hans Stjød”. | Den famme Mening deelte viftnok ogfaa mange 
Nordmand, 

3) Kong Sigurd, heder det udtrykteligt i Siqurd Jorfalafareré Saga Gay. 43, 

fatte fin Stol og Hovedftad, d. e. Hovedrefidens, i Kongebhelle, N 

2) Se ovenfor L 2. Side 37, jvfr. Njaals Saga Gap. 6, bvor Kongehelle aaben= 

bart nævnes fom en Vy, da Rut Herjulfsfon beføgte Dronning Gunnhild 963. 

. 5) Snorre, Gigurd Jorfalafavers Saga Gap. 23, jvfr. ovenfor Side GST, 658. 
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i den ene Ende 2). Indenfor Kaftellets Mure [od han indrette en Kongs— 

gaard, og bygge en Kirke, der vel var af Iræ, men af udføgte Materi— 

alier og færdes ſmuk. Denne Kirfe blev indviet til Det hellige Kors's 

Kirke, og i den (od ban bin Spaan af det bellige Kors forvare, fom 

han bavde medbragt fra Det hellige Land, uagtet ban havde fovet under 

Ed, at nedlægge den i Chriſtkirken i Midaros. Paa Hrjalteret ftilledes 

Den prægtige Tavle af Erts og Sølv, fom ban havde ladet gjøre i Con- 

ftantinopel; ber opbevaredes ogfaa et Skriin, bvilfet den danſke Kongefon 

Grit Erifsføn Emune, der fiden blev Konge i Danmarf, fendte ham, faa 

pel fom hiin oftere omtalte Bog med Guldbogftaver, og et faafaldet Ple— 

narium, ligefedes med Guldbogftaver, fom Sigurd bavde fanet af Patri- 

arfen i Gonftåntinopel *). Kirken, Der fædvanligviis kaldtes Kaftelfirken, 

blev førft indviet i Aaret 1127. Al denne Omhu, fom han lod vederfares 

Kongebelle, bavde vel tildels fin Grund i hans Forfjærligbed for Sta- 

den eller denne Kant af Landet, men hans Henfigt var Dog ogſaa aaben- 

Dart at indrette den til et faft Grændfepunit og Bærn mod Angreb 3): 

i det mindjte anføres det fom Grund til at han brød fin Ed med Henfun 

til Den hellige Kors-Nelifvie, at ban troede at dennes Nærværelfe ved Grænd- 

fen vilde tjene til Landets Værn *). Det lader ikke til, at Sigurd efter 

Denne Tid oftere bar beføgt Det Nordenfjeldfte. Hans Nejfer indftrænfede 

fig, fom det fynes; for Det mefte til Bien, bvor vi finde ham deels i 

Tunsberg, Ddeels i Oslo. Kun ved en enkelt, færegen Unledning finde 
vi bam å Gulatbingslagen, og hvad Der Da foregif, var ikke ffiffet til at 

gjøre ham Opholdet der behageligt. 

Mod Slutningen af fin NRegjeringstid blev Sigurd nemlig aldeles fed 

af fin Dronning, Malmfrid, fom ban aldrig fynes at bave holdt fynder- 

fig af, og forelffede fig Derimod i en anfeet Mands Datter, ved Navn 

Geeilia. Han befluttede at forlade Dronningen, og bolde Bryllup med 

Cecilia i Bergen, enten nu fordi Cecilias Fader boede i Narheden, eller 

fordi han der troede at Sagen vilde gjøre mindre Opfigt blandt Malm- 

frids Beflægtede og Befvogrede i Sverige og Danmark. Han (od alle 

1) Snorre Gap. 40, Ved Vaabenftene forftaaes Stene, ſtikkede til at Fafte 

ned paa en belejrende Fiende. 

2) Egentlig føulde man friftes til at tro at dette, her tun hos Snorre (Cap, 

40) omtalte, Plenarium var , Bogen"; men af Harald Gillee Saga Cap. 

14, Snorre Gap. IL, jvfr nedenfor, ſees det at de vare forffjellige, og at 

Bogen ligeledes opbevaredes i Kongehelle. 

3) „Han fad fom ofteft der til Landets Forſvar“, figes der udtrykkeligt hos Snorre, 

Gap. 40. Begivenhederne i Sverige og Danmaré vare viftnok ogfaa af den 

Natur, at de Éunde udkfræve Kongens udeelte Opmerfjombhed. 

% Dette figes udtrykfeligt i Ågrip, Gap. 87. 

Mund. Det norfte Folks Hiſtorie. J. IM. 45 
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rede gjøre ſtore Forberedelfer til Bryllupsgildet, da Biftop Magne i 

Bergen erfarede hans Henfigt, og boldt det for fin Pligt at advare ham. 

Kedfaget af en Preft, ved Navn Sigurd — han blev fiden Biftop i 

Bergen 1) — gif Magne hen til Kongebalten, og fod Kongen bede om at 

fomme ud. — Kongen fom, med draget Sverd i Haanden, men tog ellers 

godt mod Biffoppen, og bad ham fomme ind og fætte fig til Dritfebor- 

det med ham. Biſkoppen fvarede: ,mit Wrende er ganffe andet: er det 

fandt, Herre, at I agter at forlade Dronningen, og tage en anden Kone?” 

„Ja det er fandt, Biſkop“, fagde Kongen, hvis Aaſyn alerede begyndte at 

rødme og fvulme. „Men bvorfor”, fpurgte Magne, „har I fundet for 

godt at gjøre faadant I vort Bifpedømme, og Derved frænke, faavel den 

hellige Kirfes guddommelige Love, fom vor biffoppelige Vordighed? Jeg 

vif nu handle efter min Pligt, idet jeg paa Guds, St. Peter Apoſtels, og 

alle hellige Mænd VBegne forbyder eder Dette utilbørlige Skridt". Bi— 

ffoppen ftod ganffe rant, medens han talte disſe Ord, med Hovedet noget 

forover, fom om han var vede til at bøje Halfen frem, Hvis Kongen vilde hugge 

til ham med Det hævede Sverd. Preſten Sigurd fagde fiden, at Kongen 

forefom ham faa forfærdelig, da ban hævede Sverdet med et biftert Blik paa 

Biffoppen, at ban neppe fjendte til fig felv for Rædfel. Kongen gif ind 

i Hallen, uden at fige et Ord, men Biftoppen vendte tilbage til fin Gaard 

i en faa glad Stemning, at han hilfede lende paa hvert Barn, han mødte, 

og fegede med Fingrene. Sigurd Preſt fpurgte ham, om han da ikke 

frygtede Kongens Brede, og fandt det raadeligft at fomme bort. Biftop- 

pen fvarede: ,jeg tror neppe at han gjør mig noget, men om faa var, 

bvilfen Død var da bedre end at lade Livet for den hellige Chriſtendom? 

Jeg ev nu glad, fordi jeg bar gjort min Pligt, nemlig at forbyde, bvad der 
ej pasfer fig”. Kort efter blev der megen Larm i Byen, thi Kongen brød 

op, før at Drage til Stavanger og holde Brykup der. Han tog med fig 

en Mængde Korn, Malt og Honning, der alerede var famlet til Brylups- 

koſt, rejite til Stavanger, og gjorde Der Forberedelfer til Gildet. Biſkop 

Neinald ?) gif ligefom Magne til Kongen, fpurgte Ham, om ban vilde tage en 
anden Huftru, medens Dronningen fevede, og gjorde ham, da han bejaede Vet, 

fignende Forejtillinger dDerimod. Men han fluttede med disfe Ord: „maaſkee I 

vil ffjenfe vor Kirfe her fore Gaver, og paa den Maade afbøde dette (tore 

Lovbrud mod Gud og 08". Da fagde Kongen: ,tag Pengene! langt andere 

1) Den her nævnte Sigurd Preft, der fiden blev Biffop i Bergen, nævnes fom 

faadan aller førft 1140 og døde 1156. Han fulgte efter en vis Ottar, der 

igjen var Magnes umiddelbare Eftermand. 

?) Om Biffop Reinald i Stavanger er der allerede ovenfor talt (GS. 613, 915). 

Gagaerne anføre ej hans Navn ved denne Fortælling om Kong Sigurds andet 

Giftermaal, men Ealde ham Eun „den Biſtop, fom var der" (nemlig i Stavanger). 
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fedeg handler I, end Biſkop Magne".  Biftoppen gif bort, modtog, fom man 

maa flutte, den rige Gave, hvilken Biftopsftolen efter al Sandfynlighed 

fyldte fin egentlige Opfomft, og Kong Sigurd egtede Cecilia. Men 

Reinalds Føjelighed ſkal ikke have buet Kongen bedre, end Magnes Strenghed. 

Gfter denne Brgivenhed, der fynes at være indtruffen i Maret 1128, fom 

Gigurd neppe mere til Bergen eller den veftlige Deel af Landet. Dron— 

ning Malmfrid begav fig fandfynligviis til fine Frænder i Danmark, hvor 

bun fiden, fom det nedenfor vil ſees, egtede Den danſke Konge Grit 

Emune?). Hun bavde i fit Egteſkab med Sigurd fun et enefte Barn, 

en Datter, ved Navn Ghriftina. 

68. Uenighed mellem Kongefønnen Magnus og Harald Gille. Kong Sigurds Død. 

Kong Sigurd, fortælles der, elffede fin nye Huſtru færdeles højt. 

Men den Lyffe, ban nød ved hendes Side, formørkedes vift mangen Gang 

ved Tanken paa Biftop Magnes advarende Ord og den Fordømmelfesdom, 

Kirfen havde udtalt over deres Forhold, ligefom vi og finde Tegn til at 

det Uvenffab, der herffede mellem hans Søn Magnus og hans nys aner- 

1) Dette Giftermaal var viftnok kun det fædvanlige borgerlige, paa hvilket vi 

allerede have haft fleve Erempler, uden Firfelig Bielfe, men med de gamle, 

i Loven foreffrevne Geremonier, og fom i verdslig Henfeende var fuldgyldigt 

nok, men af Gejftligheden fun betragtedes fom Kontubinat. Et faadant Gif— 

termaal var Harald Haardraades med hora, (fe ovenfor Side 180) og 

Ingebjørg Jarlemoders med den fÉotffe Konge Malkolm. 

?) I Sigurd Jorfalafarers Gaga Gap. 52. Snorre Gap, 39. J Gagaerne 

heder det udtrykfeligt, at dette Giftermaal fluttedes, ,,da det led ud paa 

Sigurds Negjeringstid''; det maa altfaa have været i de aller fidfte Uar af 

denne. Nu er det vift, at han tilbragte Vintren 1129—30 paa Øftlandet; 

og i Uaret 1127 var han vel endnu faa beffjeftiget med Kirkebygningen i Kon— 

gehelle og Forberedelfen til dens FJndvielfe, at han neppe da gjorde nogen 

Mejfe til Bergen. Aaret 1128 bliver derfor det vimeligfte at gjette paa fom 

det, hvori Giftermaalet fandt Sted. Nogle have antaget, at Malmfrid efter 

Sigurds nye Giftermaal vedblev at opholde fig i Norge. Navnlig flutter 

Shormod Jorvesføn det (II. S. 495) af Saros Beretning (S. 647) om Erik 

Emunes Giftermaal med hende. Men her figes der Éun at Erik egtede den 

norføe Konge Magnus”s Stifmoder Malmfrid, Norges forhenværende Dron— 

ning. Malmfrid, der neppe fulgte Sigurd paa hiin Rejſe til Bergen, men 

viftnok blev tilbage i Kongehelle, havde meget let for at komme til Sverige 

eller Danmark, og det vilde faaledes være højft ufandfynligt, om hun føulde have 

oppebiet Sigurds Jilbagefomft, eller dvætet en Dag længer i Norge, end 

Ufrejfens Silberedelfer Erævede, ifær da hun faa vel i Sverige fom Danmark 

havde Frænder nok (fe ovenfor Side 598 fla.), der Eunde tage fig af hende, 
navnlig Dronning Margrete, hendes egen Mofter og hendes Mands Stif— 

moder, der og formodentlig var den, fom i fin Sid havde bragt Egte— 
føabet mellem hende og Sigurd iftand. 

45* 
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fjendte Broder Harald, forvoldte ham flere Ubehageligheder og fyldte 

hang Sind med mange WEngftelfer over, hvorledes det vilde gaa efter hans 

Død. Ii ban var langtfra blind for fin Søns Frjl, og ſynes at bave 

næret alvorlige Befymringer i Dette Henfeende. Han overholdt ftedfe at 

tage Harald i Forfvar mod hang, faa vel fom mod alle andres, Fornærmele- 

fer, og det fynes næften endog fom om ban bar faaet Harald fjær: maaſkee 

denne flogeligen bar fmigret for ham, og føjet fig mere efter hans Ønfler, 

end den voldfomme, udfværende Magnus. Saaledes fortælles Der, at 

Harald fædvanligviis plejede at følge med Sigurd, naar Denne, fom det 

var hans Vane, gik tidligt til Sengs, medens Magnus Derimod fad efter 

og draf med fine Kamerater. Lige fra førft af, da Harald var bleven an- 

erfjendt fom Kongens Broder, havde han oppoldt fig ved Dennes Hof, 

uden at man dog i Begyndelfen havde viift ham fynderlig PErbødighed. 

Det gik faa vidt, at Folfene i Kongens Hird eller paa hans Sfibe endog 

vovede ligefrem at fornærme dam, og da Harald engang noget vel voldfomt 

hetvnede en faadan Fornærmelfe paa en bøjbaaren Mand af den mægtige 

GSole-AEt, tog Dennes Frænder fat paa Harald, og vilde hængt ham, hvis 

ej Kongen var fommen ham til Hjelp. Kongen tilfjendte da bans 
Fiender Fredlsshedsftraf, hvilken ban dog paa Flere Forben eftergav, 

men han forbød ſtrengt at tale fornærmelige Ord til Harald, og lod 

Denne tage Plads blandt fine Skutelfvende?'). Men derover blev Kon- 

1) Denne Begivenhed fortælleg, befynderligt nok, anderledes i Morkinffinna, 

Hroffinffinna, Hryggjarftyffe, end hos Snorre. Dog beftaar Forffjellen 

meeft dert, at hines Beretning nævner ganffe andre Perfoner, end Snorres, 

Begge Beretninger begynde med, at Kongen paa en Sørejfe havde lagt ind 

i en Havn og at man fornøjede fig ved at fvpømme. Ifolge den førfte Be- 

retning udmertede en Mand ved Navn Jon fig ved fin Svømmefærdighed; 

der figes ikke, hvorfra han var, men det fynes at underforftaaes, at han 

var fra Kongens eget Skib. Kongen, heder det, fom en Stund havde ligget 

ftille i Løftingen, merk i Hu, løb med eet i Bandet, tog fat paa Jon, og 

dukkede ham flere Gange under, den fidfte Gang faa længe, at Einar Stu- 

lesføn, der tilligemed en anden Mand, ved Navn Erlend Gapamund, havde 

ftaaet ved hans Leje, fagde til denne, at man burde omme Jon til Hjelp, 

og hindre Kongen fra at gjøre en Ulykke; Erlend, en ſterk og raſt Mand, 

lob ba, uanfeet at han derved udfatte fig for Kongens Brede, ud i Bandet, 

greb fat paa Kongen, og holdt ham faa længe under, indtil han flap Jon, der 

bevidftløs blev bragt til Land, og længe maatte qnides, inden han fom til fig 

felv. Harald; der var ombord paa Kong Sigurds Skib, uden dog at nyde 

fynderlig Ugtelfe, raadede fiden Erlend til at flygte, da Kongen vift var ham 

vred, men Erlend fagde, at han kun vilde tilbringe Natten i Land. Harald 

fagde da til fin GSÉofvend, at han gjerne Funde ligge i hans Køje ombord i 

Skibet, medens han felv blev i Cand med Erlend, Men en vis Lodin, der havde 

fin Køje nærmeft Harald, en Mand af ringe Byrd, men med mange Indbildnin— 

ger, og fom ofte plejede at fpotte Harald, fpurgte Stofvenden, hvo der havde 

givet ham Lov til at fove mellem fornemme Folk, og jog ham bort, Sko— 
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gefønnen Magnus og hans Kamerater endnu mere forbitrede paa Har- 

ald, end før, og føgte enhver Lejlighed til at velte fig ind paa ham. 

Denne troede de ret at have fundet en Aften i Oslo, da de havde over- 

talt Harald til at fidde efter ved Drikkebordet, i Stedet for, fom fædvan- 

foenden gik til Harald og klagede for ham; Harald gif vred ud paa Gfibet, 

og agfede ej paa Lodins Klæver, men frødte til dem, Lodin tiltalte ham 

grovt, Harald drog Sverdet og gav ham et Hug i Arlen. Morgenen efter 

favnede Kongen Erlend Gapamund; Einar Stulesføn fagde at han ej vidfte 

ret, hvor han var, men fpurgte, om Kongen vilde lade ham nyde Fred; Kon- 

gen vilde intet love, og Einar kvad i den Anledning et Vers, der anføres; 

imidlertid blev Erlend hentet, og Kongen rofte og belønnede ham for hans 

Raſthed og for den Hengivenhed, han havde viift ham, ved at hindre ham 

fra at gjøre en ond Gjerning. Giden fpurgte han, hvad Tummel der havde 

været paa Skibet den forrige Uften, fit Lodins og Haralds Strid at vide, 

og ivettefatte Codin haardt. — Snorre derimod nævner i Stedet for Jon en 

islandſt Mand fra et nærliggende Handelsftib; i Gtedet for Einar GStules- 

føn og Erlend Gapamund nævner han Gigurd Gigurdsføn, utvivlfomt Len- 

bermanden Sigurd fra Hvitaftein (fe ovenfor Side 651), der efter at have 

ytret fin XEngftelfe for at Kongen vilde gjøre en Ulykke, og beklaget, at ikke 

Dag Eilifsſon (om ham fe ovenfor Side 456) var tilftede, felv after fig i 

Bandet, og faar Kongen til at flippe den anden; Kongen forbyder nu, ifølge 

GSnorre, Sigurd at fomme for fine Øjne, og denne gaar op i Land, hvor 

flere, hvoriblandt Harald, længer ud paa Aftenen fornøje fig ved alflags 

Leg. Harald byder fin Skoſvend gjøre hans Koje tilrette; GStofvenden læg- 

ger fig felv i Kojen, efter længe at havevæntet forgjeves paa Harald, men den, 

der bliver vred over at han vover at lægge fig mellem fornemme Folk, er her ej 

Lodin, men Svein Rimhildsføn eller Knutsføn, en Søn af Knut Sveinsfjøn (fe 

ovenfor Gide 452) paa Sole. Ifolge Snorre flaar Gvein Gtofvenden 

til Blods, Harald hugger fiden til Svein, og dennes Frænder fiimle til, gribe 

ham og ville hænge ham, da Sigurd GSiqurdsføn, trods Kongens Forbud, 

løber ombord, og beder Kongen hjelpe fin Broder Harald, fom Rygerne 

ville hænge. Kongen frelfer Harald, dømmer Svein og alle hans Kamerater fred= 

loſe, men eftergiver ſiden Straffen; Sigurd Sigurdsføn beder han aldrig forlade 

ham. — Her er det vanffeligt nok at afgjøre, bvilfen Beretning er den rettefte. 

Mortinffinnas, der ogfaa følges af Hroffinffinna og Hryggjarſtykke (Sigurd 

Sorfalafarers Saga Cap. 49, 50) fynes vel at maatte ligge Begivenheden 

nærmere end GSnorre8, og vinder derhos et GSlags VBeftyrkelfe ved Einar 

GStulesføns Vers. Men paa den anden Side fynes den Omftændighed, at 

Snorre, uagtet han, fom man af andre Data feer, Fjendte hine Kongefagaer, 

dog her finder fig foranlediget til at afvige fra dem, at vidne om overvejende 

Grunde, der maa have beftemt ham dertil. Det er øjenfynligt, at den førfte Bez 

retning, der for en Deel drejer fig om Skalden Einar Stulesfen, nærmeft 

maa have været opbevaret blandt dennes Glægtninger, altfaa maaffee paa 

Island; den anden derimod, fom kun nævner norffe tendermænd, maa have 

været gængfe i Norge, og Snorre maa under fit Opbold her have erfaret 

den. Den er unegtelig bedre affattet, og har en fundiynligere Gang, end 

hiin, hvorhos det maa merkes, at det anførte Vers af Einar Skulesſon ikke 

juft fan figes, ligefrem at figte til Begivenheden, faa at det gjerne Eunde 

have været anvendt ved en anden Lejlighed, og fiden urigtigt bhenført til 
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ligt, at følge Kongen til Sengs. Harald famtalede med en af de File 
ftedeværende om Irland og dets Mærkværdigheder, og vtrede blandt an= 

det, at der i biint Land fandtes Mænd, fom vare faa rappe til Fods, at 

ingen Heft funde indhente dem i Kapløben. Da Magnus hørte dette, fagde 

ban: ,nu yver ban igjen, fom ban plejer”. „Nej“, fagde Harald, , det 

forholder fig virkelig faa, at der paa Irland findes Mænd, hvilte ingen 

Heft i Norge fan indhente". De ftiftede nogle flere Ord derom: begge 

vare De noget drukne. Magnus havde juft faaet en ypperlig Heft fra 

Gautland, meget ftor og faa hurtig til Fods, at man ej troede den havde 

fin Lige. „Nu ſkal du indgaa et Veddemaal”, fagde Magnus, ,om at du 

fan føbe lige faa burtigt fom jeg vider paa min Heft; jeg fætter min Guld— 

ving, du en lignende Bærdi, til Pant”. Harald indvendte, at han ej havde 

fagt, at ban felv funde føde faa bhurtigt, men fun, at der paa Ir— 

fand fandte8 Mænd, der vare iftand Dertil: dDerom vilde han vedde”. „Jeg 

fan iffe vejfe til Frfand før den Sags Skyld”, fagde Magnus, „her ſtulle 

vi vedde, og ikke Der”. „Jeg ejer endnu ikke engang faa meget Gods ber 

i Norge", fagde Harald, ,fom VBærdien af en Guldring”. „Saa fæt vit 

Hoved i Pant”, fagde Magnus. „Det gjør jeg ikke”, fvarede Harald, fore 

lod Galen, og gik til Sengs. Morgenen efter fortalte man Kong Sigurd 
dette. Han fvarede: ,jeg kunde not begribe, at det vilde gaa faaledes; I 

ere allerede ilde farne, I Nordmænd, fordi I have en vanvittig Konge 

over eder; men jeg aner, at I om en føje Stund gjerne føulde ville give 

Det røde Guld for beller at have mig til Konge end Harald og Maqnus: 

den førite er grum, den anden uviktig”. Da For-Mesferne vare til Ende, 

red Kong Magnus op i Gaden, og fendte Bud til Harald, at han firar ſkulde 
tomme. Harald fom, ffjønt han intet beftemt Løfte havde givet; han var iført 

Skjorte, ftritfede Lærredsburer, loſe for Knæet, og bundne til ved Anklerne, 

over Skuldrene havde han en fort Kappe, paa Hovedet en irſk Hat, og i Haan- 

den en Springftav. Magnus fad allerede færdig til at begynde Veddelobet. 

Kong Sigurd var felv tilftede, og mange Jilftuere havde indfundet fig. Mag— 

nu$ afſtak nu Maalet. Harald fagde at det var for fangt. Maqnus fatte det 

endda fængre, og fagde at det dog var for fort. Da alt var bragt i Orden, gav 

Magnus fin Heft af Sporerne, og de begyndte Løbet. Harald var fjen- 

delig hurtigere, og holdt fig under det hele Lob ved Siden af Heftens 

Forbov, faa at han fom lidt forud til Maalet. Kong Sigurd erffærede 

denne. De hos Snorre forefommende Perfons Navne fynes heller ikke at 

Eunne være grebne af tuften. Bi have derfor i det væfentlige holdt og til 

hans Relation. I Anledning af at Dag Eilifsføn nævnes, er det vel at 

merfe, at bisfe Ord flet ikke egentlig betegne ham fom levende; de udtrykke 

tun et Ønffe om, at han var tilftede, og Eunne lige faa godt indeholde en 

Betlagelfe over at han var død. 
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Dette for tilftrærkeligt, da Harald havde viift at ban iffe var fenere end 

Heften. Men Magnus paaftod at Harald bavde holdt i Sadelremmen, og 

ladet fig drage af Heften; han fordrede derfor at De flulde prøve et nyt 

Lob. Det ffede, og nu lob Harald den hele Tid foran for Heften. Da 

han fom til Maalet, fpurgte ban Magnus, om han da denne Gang havde 

holdt i Sadelremmen. Nej", fvarede Magnus, , men du begyndte Løbdet 

tidligere end jeg”. „Saa føulle vi prøve endnu en Gang", fagde Harald. 

Magnus [od Hejften førft pufte ud; Derpaa gav han den af Sporerne, og 

fatte affted. Harald ftod endnu frille, faa at enhver funde fre, at Magnus 

havde Forfpring. Denne vendte fig om og raabte:  Løb nu!" Da fprang 

Harald højt i Vejret med et Raab, og foor faa hurtigt frem paa Banen, at de 

Omftaaende neppe funde fee hans Fodder berøre Jorden. Han nagede Maa- 

fet faa fænge forud for Magnus, at han endog fit Tid til at lægge 

fig ned, ftaa op igjen, og bilfe Magnus, da denne fom. Magnus blev 

ærgerlig og vilde iffe ud med Guldringen; men Sigurd fagde vred til bam: 

„Du og dine Kamerater falde Harald dum, men jeg boder for at Du ev 

en endnu ſtorre Taabe. Du fjender iffe Folkeſkik udenfands, og verd ikke, 

at i andre Lande beflitte Folk fig med ganffe andet, end at tyde ØL i 

fig og gjøre fig øre, faa at de iffe fjende til fig felv. Giv Harald hans 

Ning, og vov iffe at fpotte Dam, faa fænge mit Hoved er oven Mulde, 

og jeg ev Herre i Landet" 1). 
Kong Sigurd tilbragte Bintren 1129—1130 i Oslo. Om VBaaren, 

efterat Langefaften var begyndt, faldt han i en beftig Sygdom. Hans 

Venner bade ham Da at bæve fin utilladelige Forbindelfe med Cecilia, og 

fende hende bort, men ban elffede hende faa højt, at ban ej funde bære 

dDet over fit Hjerte. Hun bad ham felv om Filladelfe til at føilles fra 

ham, og fagde at Dette vilde vorde ham felv til ftørft Gavn. Men ban 

fvarede: ,jeg tænfte aldrig, at du vilde vingeagte mig, ligefom de andre”. 

Med disfe Ord vendte han fig fra hende, blodrød i Unfigtet. Fra den 

Tid af forværredes hans Sygdom. Da det led hen mod Paaffe, endte 

han fit Liv, Dagen efter Mariæ VBebudelfesdag, den 26de Marts 1130. 

Han var fun 40 Aar gammel, men bang Helbred maa have været under- 

gravet baade paa Sjæl og Legene. Hans Lig blev jordfæftet i St. Hall 

1) Gigurd Jorfalafarers Saga Cap. 51. Gnorre Gap. 38. Ogfaa denne Til— 

dragelfe fortælles noget anderledes af Snorre, end i de øvrige Kongefagaer. 

Den væfentligfte Ufvigelfe er den, at Snorre ej lader Kong Gigurd være 

tilftede ved Veddeløbet, men imidlertid bivaane Højmesfe, og førft fenere faa 

Nys derom efter Maaltidet. Det fynes dog rimeligere, hvad de andre Sa— 

gaer berette, at han allerede fil Sagen at vide om Morgenen, og var til: 

ftede ved Lobet. Det ev ligeledes fun Snorre, fom tilføjer — hvad der dog 
ifig felv er det vimeligfte — at dette tildrog fig i Oslo, Her opholdt nem- 

tig Kongen fig den fidfte Vinter indtil fin Død. , 
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vardskirken, Hvor det blev indlagt i Steenveggen paa Sydſiden ſtrax neden— 
for Choret. Der blev det fandfynligviis liggende, indtil St. Hallvards- 
firfen nedreves i Slutningen af det 17ve Aarhundrede. Hvor hans Lev- 
ninger Da bragtes hen, vides iffe med Vished. J Kjøbenhavn forevifes 

en Hovedfkalle, der figes at være Kong Sigurds, uden at det dog med 

fitte Beviisligheder fan godtgjøres, at den i fin Tid er bleven bragt dere 

ben fra den odelagte Hallvardskirke. Men det ev ikke ufandfynligt, at det 

virkelig forholder fig faaledes !). , 

Sigurd beffrives i Sagaerne?) fom hoj af Vært, af et fraftigt Ud— 

feende og velvoren, med lyſebruunt Haar, men for Reſten ikke fager; bans 

Udvortes roſes dog, fom ovenanført?) meget af Fulder fra Chartres, 

Der fandfynligviis oftere havde Anledning til at fee ham under bang Op- 

hold i Palæftina. Men Fulder figter rimeligvis til Hans Udvortes i det 

belte taget, ikke blot til hans Aaſyn alene. Sigurd var ikke meget fnak— 

fom, temmelig tilbageholdende, talte beller iffe fynderligt paa Ibingene; han 

lagde Bind paa Unftændigbed og VBærdighed I fin hele Optræven, var af 

en faft Gharakteer, fjær i Herredømmet og ſtreng i at reffe; uden at være 

føvfyndig, overboldt ban dog Lovene ftrengt. Dog var han tillige gavmild 

og befad andre Fortrin, der, fom ti have feet, uagtet hans fore Fejl 

gjorde ham agtet og æret *). 
Sigurds Bedrifter og hele Regjering ere befungne af i det mindfte 

trende famtidige Skalde, Preften Einar Skulesſon, hvorom der oftere er 

talt, Halldor Stvaldre, og Thorarin Stuttfeld. Halldor, der ligefom de to 

andre rimeligviis var fra Island, bar ogſaa fvædet om Begivenbeder efter 

Giqurd3 Død. Hans Kvad om Sigurd fynes Dog at være forfattet, me- 

dens denne endnu fevede, og paa fædvanlig Maade fremfagt for ham felv, 

da Kongen nemlig i De Brudfiykker, vi have tilbage, tiltaleg fom nærvæ- 

1) Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 53. Gnorre Cap. 41.  Fagrffinna Cap. 

251. Mortinffinna fol. 31 b. Ågrip Gap. 50. Orfnøyingafaga S. 170. I 
Fagrftinna faa vel fom Mortinffinna og hos Snorre feer det næften ud fom 
om Sigurd døde paa et andet Sted end Oslo, fnareft i Kongehelle, da det 
heder at han blev fyg og døde pøfter i Viken“, og at hans Lig blev ,flyttet 

til Oslo”! for at begraves. Men dette Fan ikke Fomme i Betragtning mod 

det tydelige Udfagn i be øvrige Kongefagaer, i Orfneyingafaga, og i Ågrip. 

Kongen var desuden „oſter i Viken“ ogfaa under fit Ophold i Oslo, og 

udtrykfet om Flytningen af hans Lig til Oslo er maaffee Eun en uheldig 

Betegnelfeémaade af at hans Lig flyttedes til Oslo Domtirke. 

2) Sigurd Jorfalafarersé Saga Cap. 18. 

3) Se ovenfor Side 583. 

9) Hvor vidt Sigurd nogenfinde alvorligt har tænkt paa at gaa i Klofter, hvil: 

tet Peter af Glugny fynes at antyde mod GSlutningen af bet ovenfor (S. 

670) omtalte Brev, (fe Samll. I. 111), ev vanfkeligt at fige. VBift er bet, 

at han mod Slutningen af fin Regjering var langt fra at tænfe paa fligt. 
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rende. Einar Skulesſons Kvad fynes derimod — efter de Brudftyffer, 

vi have tilbage, at dDømme — at være Digtet, efter at Siqurd var DØD. 

Om Thorarin Stuttfeld vide vi med Vished, at han digtede fit Kvad I 

Sigurds Levetid. Sagaerne have nemlig opbevaret en til Oplysning om 

Livet ved Sigurds Hof vet merfelig liden Fortælling vm Fborarins 

førfte Befjendtftab med Kongen, og Anledningen til Digtets Tilblivelſe, 

bvoraf det udtrykkeligt fre$, at Shorarin fvad fin Draapa for Kongen fefv. 

Engang, figes der, Da Kongen git fra en Sfytning til Ufrenfang, og hans 

Mænd vare meget dDrufne og lyftige, tog Kongen, maaftee af denne Grund, 

Plads med fin Hird udenfor Kirken, og holdt Aftenfang der; men San- 

gen blev noget forvirret. Da fagde Kongen: hvad er dDet for en Karl 

der henne ved Kirfen i en ftutt (fort) Feld (Kappe)?" De Filftedevæ- 

rende vidfte Det ej. Dog fagde Kongen fpøgende i et Par VBerslinjer, at 

den fremmede Mand bift henne i Felden var Skyld i, at Sangen gif iftaa. 

Den Fremmede traadte frem og fvad et Berg, hvori ban ſpogte med fin 

Dragt, da ban ej havde Naad til at bære andet end Pjalter, og fagde at 

ban vilde prife Kongens Gavmildbed, derſom denne fljentede ham en- bedre 

Kappe. Kongen bad ham fomme til ham næfte Dag ved Drikkebordet. 

Thorarin, der efter bine Od af Kongen faldtes Fhorarin Stuttfeld, ind— 

fandt fig, men traf udenfor Stuen en Mand med et Drikfehorn i Haan- 

Den, der bilfede ham fra Kongen, at han, inden han gif ind, ſkulde have 

Digtet, og ſtrax efter fremfige en eller flere Vifer om en af de tiljtedevær 

rende, ved Navn Haafon Serfsføn, med Filnavnet „Morſtrut“ (d. e. med 

den fede Hals). Thorarin troede Manden paa hans Od, digtede Spotvi— 

fen og fremfagde den. Men Kongen benegtede nogenfinde at have anmo— 

det ham derom, og fagde at man havde villet have ham til Bevfte; han 

vifte bam Dertmod til Sæde blandt Haafons Følge, for at denne, fom 

han fagde, felv funde beftemme hans Bod.  Haafon fagde at han not 

ffjønnede Sammenhangen, og bad ham fiden, i Stedet for Bod, at digte et 

andet Smadevers over hiin Mand, der havde narret ham, bvis Navn var 

Urne Fjærefteiv 1). Thorarin var ſtrax rede Dertil, gik tvers over Gulvet 

ben til Urne, og fvad et Vers, hvori han fpottede ham for hans Fejghed, 

Da han var med Kongen i Serfland. Urne fprang op, drog Sverdet og 

vilde hugge til ham, men Haafon bad ham forholde fig rolig, Da det ellers 

vilde gaa ham ilde. Thorarin gif nu hen til Kongen, fagde at han havde 

Digtet en Draapa om ham, og bad ham høre derpaa. Kongen fojede ham, 

og ffjenfede bam til Belønning vigelige Penge til at foretage en Romer— 

rejſe, hvilket han havde i Sinde. Det er ikke oplyſt, om de ſaaes tidere. 

9 Han fynes at have været en Islænding, og omtales ogfaa i Sturlungafaga 

I. Gap. 10 ved Beretningen om Sviften mellem Thorgils Oddesføn og Hav- 

lide Maarsføn (fe ovenfor Side 640). Det figes her udtrykfeligt, hvad og— 

faa Thorarin figter til, at Urne havde været udenlands med Sigurd. 
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69. Norges lykkelige Forfatning under Kong Sigurd. Fremmede Forfattereg 

VBidnesbyrd derom. Byernes Opkomſt og Udfeende. 

Om Norges blomftrende Forfatning paa Sigurd Jorſalafarers Tid 

gives Der faa mange famftemmende Beretninger, at man ikke et Ojeblik fan 

tvivfe om deres Rigtighed. Enkelte af visfe Udfagn have vi allerede med 

deeft. Blandt andre taler den danſke Forfatter Saro om Norges blomftrende 

Filftand, der ryftedes eller forftyrredes ved Harald Gilles Anfomft. Men 

det vigtigfte og omftændeligfte Vidnesbyrd herom findes hos den oftere om- 

talte, famtidige engelff-mordmannifte Hiftorieffriver Ordrik Vitalis, Hvis 

Ord ber blive af faa meget ftørre Vegt, fom man iffe fan formode, at 

en Forfatter, Der havde fit Hjem I et af Europas lyfteligft udftyrede og 

meeft blomftrende Lande, ſkulde være tilbøjelig til at betragte et faa nord— 

ligt beliggende og efter de Daværende Begreder ufrugtbart Land fom Norge, 

i et alt for glimrende Ly8. Hans Gfildring, ver, uagtet flere iøjnefal- 

dende Urigtigheder, fafter meget Lys paa Norges indre Forhold overho- 

ved, og vidner fordeelagtigt om den Orden, Rolighed, Sædelighed og Re— 

figiøfitet, fom berftede i Landet, og fom viftnok iffe udelukkende Fan tilſkri— 

ves Folfedaralteren, men ogfaa for en ſtor Deel maa ſkyldes Kongernes 

Dygtighed. og velmeente Beftræbelfer, Iyder ſaaledes 1): 
„Trindt om langs Norges Kvit mod Havet ligge følgende fem Sto— 

der: Bergen, Kongehelle, Kaupangen (>. e. Nidaros), Borg (Sarps- 

borg) og Oslo?). Der ev ogfaa en fjette Stad, ved Navn Tunsberg 7), 

Der ligger øftover mod Danerne. I det Indre af Landet *) findes flore, 

fifterige Vand, og VBondegaarde (villæ campestres) ere i mængdeviis be— 

figgende paa Bredderne af Jndføerne*). Indbyggerne have Overflod paa 

1) Ordrik, hos Dudéne S. 767. 

2) Navnene ere i Originalen faaledes førevne: ,Berga, Cuneghella, Copenga, 

Burgus, Alsa*. Dette fidfte Navn er dog viftnok Eun en Skrivfejl, eller 

maaffee endog kun en Cæfefejl af Udgiveren, medens det derimod er fandfyn- 

ligft, at Oviginalhaandfériftet har haft Asla eller Aslo. 

3) I Originalen ftaar ,Turesberga*, hvilket dog aabenbart Eun er Læfefejl for 

„Tunsberga“, ber fandfynligviis ftaar i Haandftriftet. Ordrik fynes forreften 

ber at have forverlet Junsbergs Beliggenhed med Kongehelles, idet han reg— 

ner Kongehelle til den Rætfe af Stæder, der ligger langs rundt om Kyſten 

(in circumito Northwagiæ supra litus maris),) men derimod nævner Junsz 

berg for fig felv, tilføjende at den ligger efter mod Danerne". Thi dette 

pasfer netop paa Konghelle, medens derimod Tunsberg hører til Rekken af 

de øvrige Stader, fra Throndhjemsfjorden til Folden. 

4 I Originalen ftaar insulæ, bd. e. af Den", da Ordrik nemlig antager 

Norge for en D 5 vi gjengive Ordet fom ovenfor, for at undgaa Misforftaaelfe. 

5) Ordrik ſtjelner her mellem de fifkerige lacus, hvilke vi ovenfor have gjen= 

givet ved , Band” da han derved tydeligt nok Fun figter til vore faakaldte 

„Fiſtevand“, og stagna, hvis Bredder ere tæt bebyggede, og hvorved han 
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Fifte, Fuglevidt, og alle Slags vilde Dyrs Kjød. De iagttage famvittig 
hedsfuldt den riftelige Religions Forſkrifter; Fred og Kydſtkhed overhol— 

des iblandt dem ved de ſtrengeſte Love, og Forbrydelſer ſtraffes med haarde 

Refſelſer. Under Norges Konges Herredømme lyde ogſaa Orknöoerne, 
Finland, Island) og Grønland, nordenfor bvilfet Der ej findes noget 

Kand, faa vel fom andre flere Øer lige til , Golland”*), vg fra alle Ver— 

Deng Kanter bringes Rigdomme paa Skibe til Landet". 

Bi fee heraf, hvilfe Kjøbitæder Der fandtes i Norge omfring 1130, 

paa bvilfen Tid man maa antage at Ovdrif bar nedffrevet denne Deel af 

fit Berk. Stavanger omtales endnu iffe fom Stad, end mindre Sfidan 
og Hamar, fordi de gejſtlige Stiftelfer, hvilke Visfe Byer fornemmetig 
ftylde deres Filbliven, paa den Tid enten flet iffe endnu vare til, eller 

fun befandt fig i deres Barndom. Men vi fee, at Landet gjennem de 

Byer, fom allerede vare til, underholdt en levende Forbindelfe med Udlan— 

Det, og vore Sagaers Ord om Bergen, at Den fnart blev et Sæde for 

mange rige Folk, og meget beføgt af Handelsffibe fra andre Lande, finde 

fin Befræftelfe i, hvad Ordrik figer om Landet i det hele taget, men hvad 

nærmeft har Mjøfen for Øje, hvilfen Sø af Thjodrek Munk Gap. 27 fim- 

pelt hen kaldes stagnum, og hvis Navn „mjörs“, der, fom befjendt, er fælleg 

for flere Søer, og derfor egentlig et Uppellativ, nærmeft maa antages at foare 

til det latinffe stagnum. 

1) Her er Drdrif, fom man feer, mindre nøjagtig, thi Island Funde ikke lige 

frem figes at lyde under den norffe Konges Scepterz men allerede Mag. 

Adam ytrer, fom vi have feet (GS. 208, 221, 229) at Harald Haardraade 

udvidede fit Herredømme til Island, og omtaler derhos ogfaa fenere (fe oven- 

for S. 466) denne Ø, fom om den paa hans Tid var Norge undergiven, 

Det færegne Forhold, hvori den flod til Norge, har derfor maaffee altid 

været opfattet af Udlændinger fom om den var et norfft Skatland. Hvad 

det af Ordrif nævnte , Finland” (Finlanda) angaar, ffulde man vel dermed 

nærmeft tænfe paa Finmarken, hvis Navn fun maaffee var indfat paa et urigtigt 

Sted, hvor man fnarere maatte føge Færøerne. Ved Sammenligning mel- 

lem Ordriks forte Beffrivelje over Norge og den omftændeligere af Mag. 

Adam, hvoraf et Uddrag er optaget ovf. S. 465—467, vil man imidlertid 

faa et Indtryk af, at denne middelbart har udøvet en Indflydelſe paa hiin, 

i det mindfte hvad Norges foregivne Bilande angaar; da nu Mag. Adam 

nævner „Orknoerne, Jéland, Grønland, Haalogaland og Viinland“, foruden 

fleve mindre Jer, føulbe man næften formode at Ordrifs ,Finlanda* er en 

Skriv- eller Læfefejl for ,Vinlanda*, faa meget mere fom f og v i anglift 
Skrift ere temmelig lige. 

?) yGollanda* maatte man nærmeft antage for en Skrivfejl i Stedet for ,, Gotlanda*, 

og formode, at Ordrif, fom havde hørt at Norge grændfede til Gautland, var 

kommen paa den urigtige Tanke, at det (aa langt ude i Veften eller Norden. 

Men den ftrar ovenfor antydede mulige Sammenhæng mellem Mag. Adams 

Opregnelje af Bilandene og Ordriks gjør det ikke ufandfynligt, at, Gollanda* 

ogfaa Eunde være en Fordrejelfe af ,Hålogaland*, ,,(Haljgalanda*, hvilket, 

fom vi have feet, ogfaa Mag. Adam antog for en egen D i Oceanet. 
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der dog fornemmelig maa gjelde Byerne, at „Skibe fra alle Verdens Kan- 

ter fom Did med Nigdomme". Den famme Foreftilling om blomftrende Hanz 

det, livlig Nørelfe og betydelig Folte-Sammenftrømning faar man, navnlig hvad 

Bergen angaar, af den Beftrivelfe, Sagaen giver af Kales (fiven Raqn- 

vald Farls) førfte Oppold i Denne By, da han var fommen fra Grimsby 

i England, og ber bavde gjort fit førite Befjendtftab med Gildrift eller 

Harald Magnusſon 1). „Da Stibet fom til Byen", heder Det, ,var Der 

ber en ftor Mængde Folt famlet baade nordenfra og føndenfra Landet, 

faa vel fom en Mængde UdLændinger, fom havde bragt en heel Deel gode 

Sager til Landet, *). Der omtales allerede forfkjellige Stytningsjtuer eller 

Vertshuſe, bvor man fad og drak eller fornøjede fig paa andre Maader, 

og hvor man funde faa Herberge. Disſe Stytningsftuer vare rimeligvis 

allerede da indrettede, fom man fenere ben finder dem, nemlig ſaaledes at 

de udgjorde færegne Dele af de ſtore, førmuende og anferde Privatmænd 

tilførende, Gaarde ved Bryggen, der å lang Tid, inden Stranden lige over 
for paa den anden Side bebyggedes, udgjorde den egentlige Stad, men 

fiden, under Hanfeaterne3 VBælde, bleve Tydſkernes Gjendom?). Enhver 

af de ftørre Gaarde ved Bryggen bavde fandfynligviis en faadan Skyt— 

ningsjtue, bvilfen Gjeren lejede bort til den, Der foreftod Vertſkabet *). 

Saaledes berettes Der, at den Skytningsſtue, hvor Kalt og Jon Petersføn 

holdt fig lyſtige, tilbørte en fornem Huusfrue, formodentlig Enke, ved Navn 

Unn3). Gaardene benætntes fædvanligtiis, ligeſom De ftore Familteboliger 

i udenfandffe Stæder 9), enten efter YEtten, fom ejede den, eller efter 

Wttens Hovedgaard paa Landet, eller efter en af de fornemfte Gjermænd. 

Saaledes omtales ikke fuldt 30 Aar fenere en Gaard i Bergen, ſtrax in— 

denfor Sandbro, der ogfaa fynes at have indehboldt en Drikke- eller Skyt- 

ningsftue, fom Sigrid Setas Gaard"7); biin Gaard, hvor Kale holdt 

til, kaldtes Da rimeligvis Unnegaarden; af de øvrige, tildels endnu vede 

1) Se ovf. S. 688. 

2) Orfnøyingafaga S. 154. 

3) Nemlig førft derved at Iydfferne Aar efter Aar lejede Gaardene af de egent: 

lige Gjere og indrettede fig ber, fom om de vare hjemme, fiden tilkjøbte eller 

tilhbævbede fig dem. Flere Ildebrande ere viftnok overgaarde bisfe Gaarde 

ved Bryggen, men de ere altid blevne opførte igjen med væfenttigt Bibehold 

af de gamle Jndretninger. 

4) Endnu findes en faafaldet „Skytnings-“ eller ,,Stjøtningsftue" i enhver af 

af de ftore Handelsgaarde ved Bryggen i Bergen. 

5) Orfnøyingafaga S. 154. : 

6) 3. Gr. Somerfet Houfe, Northumberland Houfe, i London; Hotel be Bour- 

gogne o. fl. i Paris; Palazzo Pitti i Florents, Borghefe i Rom o. ſ. v. 

7) Inges Saga Gap. 25, Snorre Cap. 128, Fagrſtinna Gap. 172. 

FÅ 
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tigeholdte Mavne paa Gaardene ved Bryggen i Bergen ville i det følgende 
flere blive nævnte. Lignende Fndretninger finde vi ogfaa i De øvrige 

Byer 1). -Ja endog i Anlægget finde vi overalt den famme Man no- 

genledes fulgt, tildels i i Lighed med Anlægget af De ældre ffotffe Byer. 

Enhver Stad fynes nemlig opvindelig fun at have udgjort een Hovedgade 

(stræti), det faafuldte Langftræde eller Øvre-Stræve, der gik ligeføbende 

med Bryggen, faaledes at de paa den nedre Side af Gaden beliggende 

Hufe med den modfatte Ende vendte ud til Denne. Hovedftrædet afbrødes 

i pasfende Afftand af FTvergader eller vettere Pladſe, der faldtes Al— 

menninger; men i GStræfningerne mellem Ulmenningerne fandtes og— 

faa fmafere Gjennemgange eller Beiter ?), og Gaderne, hvis Hufe vendte 

med Gavlerne til Gaden, med Bredfiderne mod binanden, havde ogfaa ſmaa 

Gaardsrum, tvert igjennem bvilfe man funde gaa fra Bryggen til Hoved- 

gaden *). - Gaardene felv vare meget ftore, og beſtode for det mefte, fom 

det fynes, af flere Hufe, bvoraf Gjeren bortlrjede dem, ban ikke fel ber 

boede*). J eller ved enhver By [aa Kongsgaarden nogenledes i Flugt 

med Hovedgaden ved Den ene Ende, men avdfkilt fra den ved et lidet Mel— 

femrum, og med fin egen Brygge. I Nidaros faa faaledes, fom vi alles 
rede have viift*), den af Harald Haardraade opførte Kongsgaard med til- 

hørende Brygge i Nærbeden af Chriſtkirken, (ængft oppe ved Nidelven, 

et lidet Styffe nordenfør begyndte Bryggernes Rakke, faa vel fom 
Den dermed ligeføbende Hovedgade, og firakte fig nordefter langs El— 

ven, der Dannede Byens Havn, indtil Skibefrogen ved Brat-Øren; Ho— 

vedgaden fandfede ved den indenfor Brat-Øren og ud mod Fjorden lige 
gende $Øre, bvor Ørethinget holdtes. I Bergen laa Kongsgaarden til- 

figemed Apoſtelkirken, den lille Cyriftfirfe og den endnu langtfra færdige 

1) Saaledes f. Sr. i Oslo Gaarden „Pauſen“ efter Familien ,, Paus", „Kyr— 

ningen" efter Familien „Kyrning“, „Vidarsgaarden“ efter en Hirdmand 

ved Navn Vidar, ,,Sfinheimen" efter Gjerens Gaard Sfinheim (nu Skenem 

eller Sfenum) i Smaalenene. 

Benævnelfen „Veiter“ bruges endnu i Ihrondhjems i Bergen Éaldes de nur 

omftunder „Smug“. 

3) Det var ſaaledes paabudet i den nyere Bylov af 1276, VI. 4, at man føulde 

bebygge fine Gaarde faaledes, at man i det mindfte Eunde bære et Pund 

(SÉippund) langs gjennem Gaardsrummet mellem Gaden og Bryggen. Denne 

Beftemmelfe er imidlertid optagen efter den ældre Lov, eller i det mindfte 

efter ældre VBedtægt. GSammefteds beftemmes det, at Gaderne og Bryggerne 

fÉulde være 12 Alen, AImenningerne 8 Aten, og Beiterne 3 Ulen brede, Disſe 

Dimenfioner, der ere faa fmaa, at man ej vel Fan antage dem nogenfinde at 

have været mindre, maa vel faaledes have været de oprindelige. 

4) Dette fee noffom af mange Diplomer, faa vel fom flere Lovfteder, f. Er. 

nyere Bylov VI, 15. 

5) Se ovf. S. 205, 206. 

2 
— 
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ftore Chriſtkirke lengſt mod Nord paa den ovenfor!) omtalte faakaldte 

Holm, der ved en Kanal eller ſumpig Jndfænkning, faldet Veiſan, av- 

ftiltes fra Byen; over Veifan gif to fmaa Broer, den ftore og den 

lille Sandbro, og føndenfor Denne begyndte Bryggen og den Dermed 

figeløbende Gade; en firafte fig fodefter langs Vaagen indtil dennes 

inderfte Deel, den faafaldte Vaagsbund. I Funsberg faa, om juft 

iffe endnu paa Kong Sigurds Tid, en Kongsgaard eller et Kaftel paa det faa- 
faldte Slotsberg, Ver begrændfede Byen mod Nordveft; Bryggen og Ho- 

vedgaden ſtrakte fig i ſydoſtlig Retning langs Fjorden, lige over for Nøterø, 

til henimod Gunnarsby. I Oslo, hvor der i Fidens Lob er foregaaet 

faa mange Forandringer, ej alene med Bygningerne, men ogſaa med Jordåe 

monnet i og omfring den, lade de ældre Anlæg fig vanfkeligere paavife, 

men man maa Dog antage, at Bryggerne have firakt fig fra Øren ved 

Glve-Ofen, hvor Kongsgaarden og Mariefirfen laa, nordefter til henimod 

Seret, hvor Nonnekloſtret var beliggende, og at Langftrævet eller Øvre- 
- ftvædet indenfor firafte fig ligeføbende med dem?*). De ældre Anlæg i 

Sarpsborg funne nu neppe med nogen Sikkerhed antydes; De Vare Vel 

ogfaa noget forffjellige fra de andre Stæders, da denne By laa fjernere 

fra Søen, og var befæftet 3). Men i Kongehelle er det tydeligt, at Byen 

og Bryggerne ſtrakte fig langs Elven fra Ytre Kongebelle, bvor Fylkes— 

firfen ftod, det nuværende Ytterby, til det af Sigurd Jorfalafarer anlagte 

Kaftel (nu Kaftellegaardens Plads). Efterhaanden, fom Byen udvidedes, dan- 

nede der fig nu Gader, figeløbende med Hovedgaden, og Ulmenningerne fit der- 

ved mere og mere Udfeendet af FTvergader. De Bymarfer, fom omgave 

og tilhører Byerne, faldtes i hiin Tid, fom nu, fædvanligviis Lykter *). 

1) Ge ovf. S. 437. 

2) Dette ſees ifær af Sverres Saga, Gap. 134, 135. 

3) Se ovf. I. 2. S. 542. 

2) Hele ben Jndretning gjenfjendes, fom nys antydet, i flere Fotffe Byer, navn- 

lig Edinburgh, tun med de Mobdififationer fom Byens Beliggenhed lidt inde 

i Landet, affondret fra GSøen, gjorde nødvendige. Den egentlige gamle By 

beftod faaledes oprindeligt Eun af een Hovedgade (high-street), der ftrakte 

fig fra Slottet eller Kongsgaarden i Veft til det bellige Korjes Klofter 

(Holyrood abbey) i Dft. Den var afbrudt ved enkelte førre Aabninger, 
der fvarede til Ulmenninger, og mindre, der endnu kaldes wynds og ganføe 

fvare til Beiterne, —Gaardenes Hufe ftode med Jverfiden til Gaden, med 

Langfiden til Gaardsrummene (closes), gjennem bhvilfe man ogfaa Éunde gaa 

fra Vverfiden af Huusrækten til Gaden. Marferne udenfor Staden kaldes 

tildeels links (Lytfer). Uldeles famme IJndretning finde vi i Kirfevaag paa 

Orkno, ber desuden, ligefom be norffe Byer, havde fortløbende Brygger. 

Man fan derfor ej tilbageholde den Formodning, der ogfaa i fig felv, paa 

Grund af Forholdene, er højft rimelig, at man i Norge nærmeft har taget be 

føotffe By-Anlæg til Mønfter. 
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Dette var i det VBæfentlige den Fndretning ved Byerne8 Anlæg, fom 

overholdtes og vedbvarede gjennem hele den øvrige Deel af Middelalderen 

indtil hen i de nyere Tider, og hvoraf man I enkelte Staæder, fom Bergen 

og Sbrondhjem, endnu feer Spor, ffjønt de fidfte Aarhundreder have bragt 

en Mængde Ufvigelfer fra den gamle Regel. Det vifer fig ved førfte 

Blik, at man ved denne fornemmelig har baft Befvemmeligheden for Ski— 

benes Udlosning og Ladning, og Letbeden af Kommunifationen mellem disfe 

og Landet for Øje, medens derimod Byernes Udſtrakning i Længven, og 

den totale Mangel paa VBefæftninger om Byerne felv, undtagen det i en 

urolig Tid nær ved Grændfen anlagte Sarpsborg, vifer at det i Regelen 

ej var Sitferhedshenfyn eller Trangen til fælles Forfvar, fom bragte Bor- 

gerne til at flytte fammen, men ubdelutfende eller i det mindfte for den 

ftørfte Deel de fommercielle Forhold. De norfte Stæder vife fig faaledeg 

fra førfte Ferd af fom opftaaede alene ved Søbandelen og for dens Skyld, 

og man fan med Met og tillige med Stolthed fige, at De i Deres hele 

Tilbliven og Anlæg vife fig fom en Ufødning af den Orden, Fred og 

Retsſikkerhed, fom man i de flefte øvrige europæiffe Lande netop ved An— 

fægget af og Sammenflytning i Stæder føgte at opnaa. 

70. Magnus Sigurdsføn og Harald Gille tages til Konger. 

Da Kong Siqurd døde i Oslo, vare hans Søn, Magnus, og hans 

Broder Harald Gille i Funsberg. Men der blev firar, maaffee endog 
førend Kongen havde opgivet Aanden, fendt et, fom det fynes hemmeligt 

Jilbud til Magnus *), fom ojeblikkelig føyndte fig ind til Oslo, fammen- 

faldte et Thing, lod fig tage til Konge for det hele Land, og fatte fig i Bee 
fiddelfe af alle de fongelige Skatte. Der indfandt fig ftrar mange Mnd 

1) GSaaledes Mortinffinna fol. 31. b. tilligemed Ågrip, Gap. 50, der her ud: 

tryffeligt fige at der fendtes Bud til Magnus, bhvilfet Bud faaledesé maa 

have været hemmeligt.  Hroftinffinna og Hryggjarſtykke tilligemed Gnorre, 

og Orfnøyingafaga S. 170 fortælle derimod at Magnus var i Oslo ved 

Sigurds Død. Men da der ikke tidligere nævnes noget om, at Magnus 
var tilftede ved Faderens Dodsleje, hvilfet dog vel maatte have været Til— 

fældet, hvis han var i Byen, og da Mortinffinnas og Ågrips Udfagn ej 

alene er for omftændeligt til at funne være grebet ud af Luften, men ogfaa 

beftyrfes ved disſe Sagabearbejdelfers AElde, ligefom det i og for fig er heel 

rimeligt, fan man ej andet end fefte nogen Lid dertil, for faa vidt Budjendelfen 

til Magnus angaar; men det fandfynligfte er, at Budet ej afgif, førend 

da man hvert Øjeblif ventede Sigurds Død, og at Magnus fom netop fom 

Faderen opgav Uanden. Thi ellers Éunde ogfaa Harald have faaet Nys om 

hvad der var paa Ferde. Paa denne Maade forliges ogfaa den anden Ber 

retning med hiin; thi der figes jo Éun, at Magnus ved Faderens Død var 

i Byen, itte, naar han var Éommen did. 
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hos ham, fom gif ham til Haande, hvoriblandt flere Lendermænd. Mag— 

nus ſtolede Dels paa Den ED, Folket allerede havde tilfvoret hans Fader, 

deels paa Den, fom Harald havde maattet aflægge, førend ban ftedtes til 

FJærnbyeds-Prøven. Sigurd troede berved ganſke at have forebygget al 

Ivift om Fronfølgen, men Vet vifte fig, at ban bavde taget aldeles 

Fel. Harald Gille, der imidlertid var bleven tilbage i Funsberg, faldte 

ftrar ved Gfterretningen om Sigurd$ Død fine Benner, navnligen Ragn— 

vald Farl og hans Fader Kol, til fig, for at overlægge med Dem om hvad 

han havde at gjøre, og fammenfaldte efter dere$ Raad Haugatbing *) 

der i Staden, paa hvilket han blev byldet fom Konge over Det halve 

Rige, da, fom man fagde, den Ed, han tidligere havde aflagt, var 

ham aftvungen og derfor iffe bindende. Der famlede fig ogfaa mange 

Filbængere om ban og gif ham til Haande, og I nogle Dage ftode 

begge Fronprætendenter truende imod bhinanden, medens Hirden, Hob— 

dingerne og Almuen deelte fig i to Partier. - Imidlertid aabnedes Under- 

handlinger imellem dem, og da Harald, endnu inden den forſte Uge var 

forloben, talte langt flere Filbængere end Magnus, fandt Denne Det raade— 

figft at give efter i Mindelighed. Der fluttedes et Forlig mellem dem, 

ifølge bvilfet Magnus tilftod Harald det halve Nige, Dog faaledes at ban 

felv føulde beholde alle de Langftite, Satte, Vordprydelfer og andet Løs- 

øre, fom Sigurd hade haft, og fom ban alerede havde taget Ii Befide 

delſe. (3die Oftober 1130) *). Den overmodige, berffefyge Magnus ar— 

grede fig for øvrigt fom man let fan begribe, ikke lidet over at være bleven 

nødt til at indgaa dette Forlig, og lagde alle Haralds Venner for Had, fær 

Ragnvald Jarl, der havde været den virffomfte til at underftotte Haralds For— 

dring. Sit Had til Ragnvald vifte han blandt andet ved at fratage ham 

den ham af Kong Sigurd forundte Jarletitel og Forlening3). Forſtagelſen 

1) Haugatbing, der holdtes paa det faakaldte Mollehaug ved Junsberg, var 

det fædvanlige Hyldingsthing paa Veftfold for Kongerne, og havde rimelig: 

viis allerede været det for de gamle Smaakonger.  Haugathing var, ligefom 

Borgarthing og Thinget paa Elvebakken eller Baagaholmen ved Kongehelle, 

fun Hyldingsthing, itfe Lagthing, hvilket det neppe nogenfinde blev, og heller 

itte noget af de øvrige førend hen i det følgende Uarhundrede i det tidligfte 

(fe ovenfor S. 456). i 

2) Denne Dag beftemmes derved at Gagaerne her udtrykfeligt nævne 7 Dage 

efter Sigurds Ded fom den Iid, hvori begge Konger frode truende imod 

hinanden. Ortnøyingafaga S. 170 bar ved en Fejltagelfe „fire VBintre'' 

i Stedet for ,7 Dage". 

Ortneyingafaga S. 170, 172. Det figes ber udtrykfeligt at Ragnvald og 

Kol vare Haralds magtigfte Støtter. Sandſynligviis har vel ogſaa deres 

Ven og Frænde Saknund benyttet fin Invdflydelfe fom Gjaldkere i Tunsberg 

til at bearbejde Folket til Haralds Fordeel. Blandt de Lendermand i eller 

nær ved Viken, der gjorde fælles Sag med Harald og allerede havde undere 

— 

3 
— 
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mellem begge Konger var ranfedes Ai flet, fom den funde være, uden at 

Det Dog endnu paa de førfte tre Aar fom til aadenbar Fejde imellem dem. 
De havde hver fin Hird, og vare neppe ofte tilfammen). WMaguus fynes 

at have baft fine flefte Tilbængere i det nordenfjeldffe, hvor bar rimeligviis 

ogſaa for Det mefte opholdt fig, Harald derimod paa Oſtlandet. 

Saaledes havde Norge atter tvende Konger paa een Gang, langt 

mindre enige indbyrdes, end Sigurd og Eyftein, og, hvad der var værre, 

fangt under dem i Aandsgater og Jænfemaade. Magnus, fun en fem- 

tenaarig Yngling *), var, fom allerede nævnt, hengiven til Drif, grum, raa 

og voldfom, overmodig, uforbindtlig, og pengegridff, og havde egentlig fun 

fin Faders Popularitet at take for at han iffe ganffe favnede Filbæn- 

gere blandt Folfet. Harald, der maa have været en Mand paa benimovd 

30 Aar, var fangt mere afboldt, men fun fordi ban var lyſtig, nedla- 

dende, gavmild og føjelig, faa at ban, fom det beder, lod fine Venner 

raade med fig faa meget de vilde 3). Allerede dette antyder, at han var fvag af 

Gharafteer og uden ringefte Herffergaver, bvilfet ogſaa fremgaar af bele 

hans Hiftorie. Han udmerfede fig fun fom Hurtigløber. Ikke engang 

Sproget talte han ordentligt, og ban forblev rimeligviis gjennem hele fin 

RegjeringstidD, Der Dog beldiguiis ej var langvarig, fremmed for Landets 

Fndretninger vg Folke-Aanden. 

71. Uroligheder i Danmark.  Forbindelfer mellem de danſte og norffe Konge- 
familier. 

Paa denne Tid herffede endnu den gamle Kong Nikolas Svensfon 

i Danmarf, dog mere i Navnet end i Virfeligheden, Da de mange yngre 

Medlemmer af den fongelige Familie, Der nu bavde naaet Manddoms— 

afderen, ved Deres YErgjerrigbed og indbyrdes Stridigheder frembragte en 

Forvirring, der næften funde kaldes Anarchi. Disfe vngre Konge-Wtlin— 

gev vare fornemmelig Kong Nifolas's egen Son af bans Egteſkab med 

Dronning Margrete Fredfola, Magnus den frerfe, bans Broder og 

ftøttet hans Andragende om at faa beviift fin Byrd, nævnes ogfaa Ingemar 

af Aſk og Ibjoftulf Ualesfølt. Ortnøpingafaga udtryffer fig faaledes at man 
næften føulde antage, at disfe tvende Lendermænd ogfaa have været bebjelpe 

lige ved Haralds Hylding paa Haugathing: det er i fig felv rimeligff, men 

Stedet er noget dunkelt. 

1) De vare hver for fig meget afvigende i Sind, ftaar der i Kongefagaerne 

Ut de havde hver fin Hird, bevidnes i Fagrffinna Cap. 252. 

?) Magnus var nemlig fød 1115, fe ovenfor S. 658. 

3) Harald Gilles Saga Gap. I. 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. E. i. 46 
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Forgænger Kong Erik Gjeqods tre Sømer Harald Kefja, Knut Lavard 
og Grif, fiden fadet Emune, og Henri Skatelær, en Søn af Sven, 
Der igjen var en Søn af Kong Sven Ulfsføn. Vi have allerede feet, 

hvor ivrigt Dronning Margrete arbejdede til fin Søn Magnus's Fordeel, 

og bvorledes det lykkedes hende at faa bam valgt til Konge i Gautland '). 

Dermed var dog ikke hans Wegjerrighed tilfredsftilet, thi han vilde ogfaa 

taade i Danmark, og ber forduntledes bans Unfeelfe ganfte af bané Fate 

ter Knut Lavard, der, udnævnt af Kongen til Hertug eller Jarl?), ind- 

fagde fig ftor Hæder ved at frede Landets Grændfer og Farvande mod 

Benderne, og erhvervede fig fan ftor Magt i de vendiffe Grændfe-Lande, 

at ban, efter at Den abvtritifte Konge Henriks Linje var uvddød I Aaret 

1129, gjorde Fordring paa bans Nige fom hans Svyftendebarn, og blev, 

imod en Pengefum, forfenet Dermed af den tydffe Konge Lotbar, fom fatte 

en Krone paa hans Hoved, og udnævnte bam til Abotriternes Konge: en 

Fitel, Der Dog bragte ham mere Wre end Magt 3). Knuts ældre Broder 

Harald var paa Denne Tid en Mand i fine modnere Aar. Han var, fom 

ovenfor nævnt, gift med Ragnhild, en Datter af Kong Magnus Barfod, 

og bavde fit fornemfte Jilbold i Noestilde, hvor han forte et bøjft forar- 

geligt £iv, og fra fin Borg, Haradsborg, fod fine Tralle gjøre Plyn— 

dringstog faa vel i Staden, fom i den nærmefte Omeqn. Den tredie Bro- 

der, Erik, fatte Knut til Under-Befalingsmand over Smaa-Oerne, bvor 

ban tog fit Sæde paa Laaland: da ban forgjæves henvendte fig til fin 

Broder Harald om at faa fin Fædrene-Arv, bvormed denne fad inde, op- 

ftod der en Fejde mellem Brødrene, der funde være bleven fordærvelig 

nof, bvis iffe Knut under Truſler havde indftevnt Dem til fig i Slesvig, 

ftiftet Urven og mæglet Fred imellem dem *). Han gjorde ſaaledes, bvad 

egentlig Kongen felv bavde ffullet gjøre, og det vifte fig Deraf, at ban var 

mere Herre i Landet, end Kong Nifolas. Heri funde den ærgjerrige 

Magnus iffe finde fig, lige faa (dt fom i hans Kongetitel, den han dog 

ogſaa felv bar; ogſaa den gamle Konge fandt Knuts ftore Magt og Ind- 

flydelfe betæntkelig, og uagtet Denne ved Venlighbed og Aabenhjertighed føgte 

at bortfjevne Deres Misundelfe og Mistillid, fom dog fnart den Plan til 

1) Se ovenfor S. 600, 601. 

2) GSawdvanligviis heder det, at han var Hertug i Slesvig, men denne Stad 

var aabenbart Eun hans Nefidensftad; hans egentlige Embede var, fom Jar— 

lerne fra gammel Sid i Sverige og Danmark, at forfvare Riget til Lands 

og Vands mod udvortes Fiender. Derfor finde vi ham og ſtundom paa Bog 

i Uufterveg (Saro S. 630) og i VBefiddelfe af Smaaacrne, hvor han fatter fin 

Broder Erik til Underbefalingsmand. 

3) Helmold, Chron. Slav. I, 49, 

4) Saro, S. 626, 627. 

* 
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Modenhed hos Magnuå, ved Lift eller Magt at rydde Knut af Vejen. 

Dertil ftal endog Magnus's Moder, Dronning Margrete å et ubeldigt Øje- 

blik!) bave opfordret har, ffjont hun ellers føgte at mægle Fred; men ingen 

oppidfede ham mere mod Knut, end Henrik Slatelær, Der ligeledes var 

misundelig paa Knut, men ifær havde fattet Had til ham fordi ban an- 

faa ham for den egentlige Oppavsmand til, at hans Hujfiru, den letfær- 

dige Ingerid, Kong Jnge Steentilsføns Sønnedatter?), Der ikke funde 

udftaa ham fom Egtemand, engang rømte bort med en vngre, ſmukkere 

Gifter, faa at Henrik felv var nodt til at fætte efter hende og bringe 

bende tilbage?). Vel blev der i Aaret 1130 fluttet et Forlig mel 

fem Knut og Magnus, der endog fulle have indgaaet Edbroderſkab 

med hinanden. Men Henrit Skatelar vidfte fnart ved ondffabsfuld 

Sale at fylde Kongens Sind med ny Mistanfe mod Knut, og atter 

at opflamme Magnus's Hav tif han. Med Kongens udtryffelige eller 

jtiltiende Tilladelſe aftalte Maqnus, Henrik og flere af Dennes Venner en 

formelig Plan til at rydde Knut af Vejen paa en fvigagtig Maade, uagtet 

denne paa famme Tid, eller fort forben, belligt havde lovet Dronning 

Margrete, da hun lag paa fit Yderfte, at han aldrig vilde begynde nogen 

Tratte, men gjengjelde Fiendftab med Velgjerninger. Itte lange efter hen— 

Des Død, der indtraf den 4de November 11304), indbød Magnus Knut 

til et Iulegilde i Roeskilde, og efter at han og hans Fader havde viift 

Knut al optænkelig Haver og Gjeftfribed, og Derved gjort ham tryg, lok— 

fede Magnus ham fiden til et Møde i Haraldfted Skov ikke langt fra 

Ningfted, hvor han ved Det fljendigfte Forrævdert faldt for Magnus's og 

De øvrige i Planen indviede Mænds Haand (7de Januar 1131). Herover 

opftod der en faa ftor Forbitrelfe, at Kongens eget Liv ſbavede i Fare, 

og fun frelſtes ved den ærværdige Erkebiſkop Asfers Melemfomft. Dog 

maatte ban forpligte fig til at fade Magnus gaa i Landflogtighed, indtil 

Folket tilod ham at fomme tilbage - Maqnus gif til fit Kongeriqe i 

Gautland, Kongen derimod til Iylland. Men det varede iffe fænge, førend 

Den fvage Konge (od fig overtale til at fende Bud efter Sønnen igjen. 

Dette var en god Anledning for Knuts Brødre, Harald og Erik, til at 

beftylde Kongen for Deelagtighed i Knuts Drab, og fordre at han frulde 

fide famme Straf, fom Sønnen. Folket, der var af famme Mening, til- 

bød nu Erik Kongenawvnet, hvilket denne i Førftningen erklarede ej at ville 

antage, førend Dans Broders Drab var hevnet. Men da han paa et Fog 

1) Helmold, I. 50, 

2) 'Se ovenfor GS. 529, 

3) Saxo, S. 628. 

pe Fjendes af det lundſte Nekrologium; Uaret fres af Saxos Fortalling. 
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til Jylland mod Nikolas var bleven overfalden og flagen af Denne, efter 

at man førft havde gjort ham tryg ved forftilte Fredstilbud, fyntes han at 

have faaet fan retmæsfig Aarſag til at gjøre aabenbar Opftand, at ban, 

efter fin Filbagefomft til Sjæland, ikke fænger vægrede fig ved at antage 

Kongenavnet, da Sjælandsfarerne og Sfaaningerne atter tilbode ham det. 

Han ſamlede nu en Hær og Flaade, for med Eftertryk at bekrige Niko— 

fag, og fendte endog en Strivelfe til den tydſke Konge Lothar, hvori ban 

opfotdrede ham til at hevne fin forrige Ben og Bafall, Knut Lavards, 

Drab, og ved Bønner og Lofter føgte at faa ham til at indgaa Krigs— 

forbund med fig. Lothar, fom alt for gjerne ønffede en Lejlighed til at 

underfafte fig Danmark, var ſtrax rede, og lejrede fig udenfor Danevirke, 

medens Grit med en Flaade vifte fig for Slesvig. Men Magnus, der 

imidfertid var fommen tilbage til Faderen, bavde allerede førget faa qodt 

for Voldens Forfvar, at Lothar ej ftrar vovede noget Ungreb; og da Kong 

Nikolas felv faa Dage efter anfom med en overmaade ftor Hær af 

Iyder, fandt ban det vandeligft at flutte Fred, paa De Betingelfer, at 

Magnus byldede ham fom fin Lensberre, og udbdetalte ham en Sum af 

4000 Merker. (Auguſt 1131). Da Erik erfarede Denne Fredsjlutning, 

drog ban paa et Skib til Lothar, bebrejdede ham i baarde Udtryf hans 

Wordhofdenbed, og forudfagde ham at Magnus neppe vilde vife fig trofaſt 

i Lengden. Siden faftede ban fig ind i Staden Slesvig, bvis Bor- 

gere, af Kjærlighed til hans dræbte Broder, med Glæde toge imod ham, 

og forfvarede fig med ftor Udholdenhed, da Nikolas og Magnus den føl- 

gende Vinter, begunftigede af den firenge Kulde, der tillagde Fjorden med 

Jis, omringede Staden paa alle Kanter til Lands og Bands, og belejrede 
den, indtil Baaren fom og Iſen tøede op). 5 

Erik begav fig nu tilbage til Den oſtlige Deel af Landet, nedflagen 

over fit Uheld. Imidlertid maa hans Parti dog endnu pave været mæge 

tigt og anfeet, Da Der juft paa denne Tid fom Gefandter til ham fra Den 

unge Kong Magnus i Norge, for paa Dennes Vegne at bejle til hans 

Broder Knuts efterfadte Datter Ghriftina, uagtet bun endnu iffe var 

voren?). Hvad Der maaffee i Nordmændenes Øjne bidrog meget til at 

fuætfe Nikolas's og hans Søns Anfeelfe, var den Omftændigbed, at de 
Svenſke, der lige faa fidet nu, fom forben, ønftede nogen Udlanding til 

Konqe, benyttede fig af Magnus Nikolasſons Fraværelfe og Beftjeftigelfe med 

Krigen i Danmark, til (1132) at vælge en indfød Konge, Sverke Kolsføn, 

1) GSaro, S. 644—647.  Helmold I, 51. Albert af Stade S. 267. 

2) Om Ghriftina, en Datter af Knut og Ingebjørg, den rusfiffe Storfyrfte 

Mitiflavs (Haralds) Datter, Malmfrids Syfter, er der ovenfor talt, S. 599. 

Hun var fandfynliqviis fød 1118. 
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en Søn af biin Kol eller Erik Aarfæle, Blotfvens Søn, der, fom vi Have 

feet, nogle Mar tidligere havde baaret Kongenavn i den hedenſke Deel af 

Landet, men i fin ADderdom ſkal have antaget Ghriftendommen), hvorved 

Hedenflabet tabte fin fidfte Støtte i Landet, og ſnart førfvandt aldeles *). 

GSverfe optraadte ej alene fom Maquus's heldige Medbeiter til Niget, 

men ogfaa fom Kong Nitolas's ikke mindre heldige Medbejler til en 

Kvindes Kjærlighed.  Foi Kong Inge Hallfteensføns Enke, UKFHUD 3), 
bvilfen Kong Nikolas havde egtet efter Margrete Fredkollas Døvd, lod 

fig, fom det heder, forloffe af Sverke til at flygte fra fin gamle Mand, 

og begive fig til ham, Der nu indgif Egteſkab med bende.  Nimeligviis 

par der fra tidligere Dage været en Kjærlighedsforftaaelje mellem Dem, og 

det er endog hojſt fandfynligt, at Sverfe for en ſtor Deel har baft hendes 

SIndflydelfe at taffe for fin Opbøjelfe. Sverke var en ivrig Chriſten, og 

De Henfyn bortfaldt faaleded, Der hidtil havde dannet en Stillevæg mellem 

fans %Gt og Gbriftendommens Filhængere. Ved alt dette funde Mug- 

nus's og hans Faders Anſeelſe ej andet end fide et betvdeligt Skaar, vg 

dereg Modftander, Kong Erik Emune, om hvem alle Knut Lavards Vil- 

hængere famlede fig, maatte, trods bans Uheld, forefomme Mordmændene 

at være Den mægtigfte. Ved at bejle til hans Brovderdatter haabede Kong 

Magnus Sigurdsſon rimeligvis at erhverve fig en Støtte mod fin Med- 

fonge Harald Gille; og Kong Erik greb igjen paa fin Side med Glade 

Den Udfigt, fom ved dette Svogerſkab aabnede fig for ham til at faa 

Hjelp fra Norge mod fine Fiender i Danmark. Han opfyldte Derfor Ge— 

fandternes Bøn, idet han bortfæftede Chriſtine til Magnus (1132), og for 

at nytte Svogerftabet endnu faftere, egtede han hendes Moder Syfter, 

Magnus”8 Stifmoder, Kong Sigurds forrige Dronning, Malmfrid, der 

maaffee har været Den, fom fra førft af bragte Partiet mellem Magnus 

og Gbriftine paa Bane *). 

Grit var ubeldig å fine nærmefte Krigsforetagender mod Nikolas 

og Magnus, der imidlertid havde føgt at befæfte deres Magt, og famlet 

Sropper om fig i Jylland. Han vandt vel et Søflag ved Sejerø, men 

til Lands blev førft hans Hærfører Chriſtiern Svensføn flagen og fangen 

1 Fil et Sagn derom hentyder Geijer, Sv. Folkets Hift. I. 156. 

2) Ut Sverfes Ophøjelfe til Konge ſkede 1132, ſees af Saro, S. 651, hvor den 

fættes famtidigt med Krigen i Jylland hiint War, og omtales før Begyndel: 

fen af 1133. 

3) Om utfhild fr ovenfor S. 600. 

4) Saro, G. 647. Disfe Giftermaal omtales Fun i Forbigaaende, uden nogen 
Sidsbeftemmelfe, i vore Sagaer, Harald Gilles Saga Gap. 2, Snorre Gap. I. 

Fagrffinna Gap. 250, jvfr. 215. 



726 Magnus Sigurdsføn og Harald Gille. 

ved Rynebjerg, fiden feed han felv et Nederlag ved Odhenshulle (nu Onsil), 
og hans Broder Harald, der fænge havde misundt ham Kongenavnet og 

Kongemagten, fod fig overtale til at forfade ham og tage Magnus's Parti 

(1132). Erik belejrede ham vel i hans Borg, Haradsborg ved Roes— 

filde, og nødte ham til at føge fin Frelfe i Flugten, men den følgende 

Baar, ej fænge efter at Den norfte Konge havde ladet fin Faſtemo Chri— 

ftina afhente ved eget Gefandtftab), fom Kong Nikolas med en fror 

Flaade og Hær, angrebd Erik ved Varebro, og flog ham aldeles (1153). 

Grit flygtede til Skaane, hvis Indbyggere, Der fandfynligviis tvoede, at 

Det nu var ganføe ude med ham, joge ban bort *), og ban havde ingen 

anden Udvej, end med fin Hufteu Malmfrid og fin naturlige Søn Sven, 

Der endnu fun var et Barn, at tage fin Iilflugt til den norſke Kong 

Magnus, fom juſt nu opdoldt fig i Kongehelle 3), fandfynligmiis for at 

holde des bedre Øje med VBegivenhederne i Danmarf og Sverige. Men 

Omſtendighederne havde nu merkeligt forandret ſig. Erik kom ſom en 

Flygtning, iffe fom en magtig Herſker, af bvis Stogerffab Magnus 

funde have nogen Wre eller Nytte. Han tog imidlertid venligt imod 

ham, og meente han det maaffee fra ført af nok faa vel, indtil Erik, 

fom man maa formode, vakte bans Mistanfe ved at flifte fortroligt 

Venſkab og indgaa Cvdbrødre-Lag med hans Medbejfer Harald Gille *). 

Da nu ogſaa Kong Nifolas hemmeligt lod bam tilbyde frore Fordele, 

bvis han vilde rydde Erif af Vejen, befluttede han fig til dette Forraderi. 

I Førftningen fod han fig iffe merke med noget, men føgte fun, med fore 

ftilt Hofliqped, at omgive bam med flere Drabanter, Der havde det Hver 

at forebygge hans Flugt, om han ffulde merfe Uraad. Men Dronning 

Chriſtina underrettede Farbroderen om, bvad Magnus egentiig havde i 

GSinde, og da Denne faaledes rimeligvits merfede at Erik gjennemffurde 

ham, og at Forſtillelſe iffe fænger nyttede til noget, tog ban Maften af, 

fod Grit holde i ftreng Forvaring, fratog ham alle hans Penge, og gjorde 

Anftalter til at bringe han ben til et andet Sted, fandfynligviis Bergen eller 

1) Saro, Gap. 651. 

2) Anon, Rosk. hos tangebef L 381. 

3). Ut det var i Kongehelle, fees udtrykkeligt af ben næften famtidige unavngivne 

roskildſte Annaliſts Beretning hos Langebek, Ser. I. 381, hvor det fiden hes 

der at Erik anftillede fig fyrg ,ne Cunuchelde transferretur*, hvilket ej Éan 

betyde andet end ,,at han ej ſtulde flyttes fra Kongehelle“, ikke ,,til Konge: 

helle". Dette var ogfaa det enefte Sted af dem, hvor Kongerne plejede at 

opholde fig, hvorfra man i Haft funde faa Bud til Laaland. Han bar da 

vel fiddet fangen i det nye Kaftell. 

4) Ut et faadant Forbund er indgaaet mellem Grit og Harald, figes udtrykke— 

ligt i Harald Gilleé Saga Cap. 5, Snorre Gap. 3. Men den enefte Lejligz 

hed, de dertil havde, var under Eriks Ophold i Norge. 



Erik Emune i Norge. Magnus's Forræderi. 727 

Nidaros, hvor det var vanſkeligere for at ham flygte. Erik havde dog 

fundet Lejlighed til at underrette ſine tro Venner paa Laaland om den 

Nød, hvori han var ſtedt. I Haab om at De fnart vilde komme ham til 

Hjelp, anftillede ban fig meget ſyg, faa at man iffe godt funde bringe hamn 

bort. Det varede heller iffe Iænge, førend han hemmeligt fik det glade 

Budffab, at et lidet Fartoj, affendt fra hans Venner, faa i Narheden, 

færdigt til at bringe bam i Sitferbed, hvis ban blot funde flippe ud af 

Fangſlet. Det lykkedes Erik, ved Hjelp af en Preft, der deelte Fangen- 

føubet med ham, at driffe fine VBogtere fulde; Derpaa brød han ud af fit 

GSotefammer, og fom med fin Søn og fin Dronning, Der enten ligeledes 

har været fængflet med ham, eller hemmeligt er bleven underrettet om hans 

Slugt, heldigt ned til Stranden, hvor ban traf fine Venner, og ſtrax fejlede 

afjted, efter at ban Dog førft havde haft den Omtanfe at fade alle de 

norffe Fartøjer, Der faa i Nærheden, gjennembore i Bunden. Da Vog— 

terne den folgende Morgen favnede Erik, og fljønnede, hvorledes han 

havde narret Dem, meldte De Det ffjelvende for Kong Magnus, der ftrar 

lod Fartøjer ſtikke i Søen for at fætte efter Flygtningen. Men Fartøjerne 

foldtes med Vand, og maatte førft tftandfættes, førend man funde bruge 

Dem: imidlertid havde Erik fanet et faa ftort Forfpring, at det var umu- 

figt at indhente Dam"). Da Magnus fiden fil at vide, hvor virffom 

Dronning Chriſtina havde været I at ftaa Erif bi, blev han faa opbragt 

paa hende, at han forføød hende og fendte hende tilbage til Danmark *). 

Grit fom i god Behold til Laaland, bvor han, fom Saro figer, gav Kong 

Nikolas det tydeligfte Tegn paa fin Ankomſt ved at lade den af ham ud- 

nævnte Befalingåmand over Smaaøerne hænge. Siden Drøg han over til 

Staane, for at forefomme Nikolas, der, efter hvad han havde hørt, vilde tilbringe 

Julen i Lund, og Skaaningerne, der nu angrede Dereg Utroffab mod Erif, 

og maaffee ogſaa paavirfedes til hans Fordeel af Erkebiſkop Asſer, toge 

færdefes vel imod ham, ja lovede endog at ville leve og dø med ham. 

Nikolas hindredes Derted fra at udføre fin Beflutning, men forberedede 

fig imidlertid faa meget ivrigere paa at angribe Evil det følgende Foraar, 

og fifrede fig derhos mod et befrygtet Ungreb af Kejfer Lothar, Der atter 

var bleven ham gram, ved at fade fin Søn Magnus fornye fin Lensbyl- 

ding og aflægge Kejferen Troſkabsed paa en Nigsdag, der holdtes i Hal- 

berftadt ved Paaftetider 11353). Imidlertid famlede Erik fine Venner 

1) Saro, S. 652, 653. Jofr. Anon. Rosk. hos Langebek, Ser. I. S. 381. 

Ovenfor ere begge disfe Beretninger benyttede.  Befynderligt nof, nævne 

vore Sagaer ikke et Ord om hele denne Sag, ja ej engang Knytlingafaga. 

2) Stilsmisfen nævnes ogfaa i Harald Gilles Saga Gap. 2, Snorre Gap. I, 

men uden at der angives anden Grund, end at Magnus ej unde elffe hende. 

3) Ge herom Annalista Saxo, og fl. 
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om fig, forberedede fig til det forvæntede Angreb, og befæftede Lund. 

Anden Pindfedag, den 4de Juni, fatte Nikolas og Magnus med deres 

Hær over til Skaane, og landede i Fodevig, bvorfra de firar rykkede 

op mod Lund. I deres Hær var ikke færre end for Biftopper, hvoriblandt 

en fra Sverige, og en Mangde Prefter, foruden Harald Krfja, Henrik 

CSlatelær og deres øvrige Tilhengere. Erik drog dem kjek imøde, og 

vandt en fet Sejr, da deres Krigere allerede ved at fre Stovflyerne af 

Eriks Nytteri, og høre dets Heftetrampen, bleve flagne med panift Skrak, 

og flygtede over Hald og Hoved til Skibene. Erik forfulgte Dem og an— 

vettede et ftort Blodbad. Magnus og Henrik Statelær gjorde vel tapper 

Modftand, men bleve overmandede og faldt, tilligemed fem af de Biftop- 

per, Der vare i Hæren, og 60 Prefter; den Gte Biffop blev faa baardt 

faaret, at han døde nogen Tid derefter. En Mangde af de Flvygtende 

drufnede, Da de ffulde gaa ombord i Sfibene. Kong Nifolas blev felv 

faaret, men reddede fig, tilligemed Harald Kefja, ombord paa et Fartøj, 

bvormed han fatte over til Sjæland. Denne Sejr fitrede Erik Konge 

dømmet, og ffaffede ham det allerede oftere nævnte Filnavn Emune, >. 

e. den evig mindeværdige. Kong Nifolas rejfte førit til Iylland, hvor 

ban gav Harald Kefja Kongenavn og Halvdelen af fit Nige; derpaa be- 

gav ban fig til Slesvig, hvis Indbyggere ban haabede at vinde, uagtet 

De ikke for fang Iid fiden havde døjet faa meget Ondt af ham og Mag— 

nus under den langvarige Belejving. Men ved bans Unfomft ſtimlede 

Borgerne, bvoraf de flefte vare Medlemmer af St. Knuds Gilde, i bvile 

fet ogfaa Knit Lavard havde været indføreven, bevæbnede fammen for efter 

Gildeffraaen at bevne deres Gildebroders Drab, angrede han paa Vejen 

til Slottet og dræbte ham med mange af bans Folge Q5 Juri 1134) 

Harald Kefja vovede iffe at oppebie Eriks Ankomſt, men flygtede til 

Norge, og Erik blev nu tagen til Konge over hele Landet, idet han med 

blodig Grumbed mod de faldne Kongers Filbængere og Harald Krjjas 

Sønner brfæftede fit Herredømme '). 

72. Indbyrdes Krig mellem Kongerne. Haralds Nederlag paa Fyrileiv. 

Næften i af denne Tid havde de norffe Konger, Magnus og Harald, 
holdt Fred med hinanden, dog meeft, fom man maa formode, fordi De begge, 

faa vel fom deres Mænd, med fpendt Opmerffombed fulgte Begivenhederne 
! 

1) Saro, 6. 655—657. Sven Uagesføn, hos Langebek, Scr. I. S. 60. Anon. 

Rosk, fammefteds, S. 382. $Helmold. I. 51. Knytlingafaga Cap. 94—98. 

Islandſke Anaaler vid 1130. 
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i Danmart '), og enten haabede at funne finde en eller anden Lejlighed til 
at opnaa Fordeel ved at blande fig illrolighederne, eller frygtede, at disſe 

ogfaa funde forplante fig til Deres eget Rige: i hvilke begge Tilfalde en 

indbyrdeg Krig vide være Dem heel ubelejlig Men den fjerde Vinter 

efter deres Tronbeſtigelſe (1133—1134), bvilfen de tilbragte tilfammen*i 

Nidaros, idet de endog indbyrdes vare til Gjeftebud hos binanden, var Fiende 

ffabet dog fteget faa vidt, at man bvert Ojeblik væntede der ffulde fomme 

til aabenbar Kamp imellem dem. Man maa næften førmode, at der ev 

indtruffet en eller anden Begivenhed, fom en beftig Ordverling, et Slags— 

maal, eller noget lignende — meget behovedes viftnok ej — for at Fiend- 

ftabet for Alvor fiulde bryde [ø8. Men vore Sagaer tie ganſke om Anledningen. 

Muligt, at Paavirfning fra Danmark, eller Forbitrelfe over det Venſkab, 

Harald havde fluttet med Erik Emune, bar bragt Magnus til at gjere 

Alvor af, hvad han vel allerede Iænge tænkte paa, at begynde Frjde med 

Harald, før at berobe ham Kongedømmet, bvilfet Denne efter hans Me- 

ning mod Fro og Love bavde tilvendt fig. Da Vaaren fom, drog Mag- 

nus med en Decl Skibe fydefter langs Kviten, famlede overalt faa mange 

Stridsmand til fig, fom ban funde faa, og bad fine Benner være ham 

behjelpelige til at ftøde Harald fra Ven Trone, fom ban under Ed havde lovet 

ej at eftertragte, og tvinge bam til, uden Kongenavn, at fade fig noje med 

faa ſtor Deel af Niget, fom man efter nærmere Overlæg maatte finde 

pasfende. Dette bifaldt mange mægtige Mænd, og fluttede fig til ham. 

Men imidlertid var ogſaa Harald brudt op fra Throndhjem og tog Vejen 

til Lands over Oplandene til Viken, hvor Han havde fine flefte Filhæn- 

gere. Da ban nærmere erfarede, hvad Maqnus havde i Sinde, famlede 
han ligefedes alle de Folk, han funde vverfomme; De, fom itfe vilde 

med Det Gode, bleve tvungne til at være med. Harald fit ikke paa 

fangt nær ſaa mange fom Magnus, der havde famlet Mandſkab fangs 

bele Kyſten. Hvor fom bhelft Kongerne fore frem, hug de Glagtefvæg 

ned og dræbte Folk for hinanden. Harald ftandfede heller itte, førend 

han fom til den øjftre Deel af Vien. Snart anfom ogſaa Magnus 

til disfe Kanter, og Det lader til, at begge Konger i nogen Tid vare 

binanden femmelig nær, beffjeftigede med gjenfidigt Nov og Plyndring, 

men uden at fomme i perfonlig Berorelſe med binanden, eller at levere 

binanden noget Slag ?). Hos Harald var hans Brover paa modrene 

1) Herom vidner nofjom Magnus's Giftermaal, og Opholdet i Kongehelle, 

?) Harald Gilles Gaga Gap. 3. Snorre Gap. 2. Faqrffinna, Gap. 252 figer 

tun, at efter at der var opftaaet Uenighed og Fejde mellem Kongerne, faa 

at de indbyrdes tilføjede hinanden Stade paa Folk og Fa, befandt Harald 

fig i deres fjerde Megjeringsaar, aller øftligft i Viken og famlede Tropper, 

hvorefter Magnus ligeledes famlede FIropper, og drog imod ham, Ut Har: 
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Side, ved Navn Kriftrød, en færdeles tapper Mand, der man være fom- 

men fra Irland eller Syderøerne, for at føge fin Lykke i Norge, efter at 

hans Halvbroder var bleven Konge). Blandt de øvrige Hovdinger, Der 

omgate Harald, nævnes Ragnvald Jarl, Ibjoftulf Aalesføn, Ingemar af 

Aſk, og Satmund fra Agder; han havde ikke faa faa Lendermænd hos 

fig, men Magnus havde dog langt flere. Da det netop var paa Denne 

Tid, at Harald Kefja flygtede fra Iylland til Norge efter Kong Niko— 

las's Drad, er det iffe ufandfynligt, at ban befandt fig i Magnus's Hær, 

thi det falder faa godt fom af fig felv, at han ved Ankomſten til Norge 

tyede til Magnus, der ej alene var Erik Emunes bitre Fiende, men og 

Haralds egen Huſtrues Broderføn, og Vesuden juft Da maa være fommen 

til Vifen med fin Hær og Flaade. 

Den Ide Auguſt brød Harald med fin Hær op fra Gaarden og Thing— 

ftedet Ford i Nærheden af Kviftrum, for at Drage ud mod Svfyften, og 

fom benimod Aftenen til Fyrileiv, Der figger omtrent 3 Miil fænger mod 

Nordveft, ved Bunden af Gudmarfjorden?). Her tog han MNattefvarteer 

og lod fine Folk fpife til Aften; Bagter til Heft udſtilledes paa alle Kan- 

ter. Henimod Morgenen fom en af Vagterne til Harald, og meldte at 

Kong Magnus's Hær nærmede fig 3). Hvad fan min Frænde Magnus 

ville", fpurgte Harald; det er Dog tel iffe hans Mening at flaas med 

08?” Thioſtulf Aalesſon frarede: faa fandt, Herre, maa I nu finde paa 

Raad for vder og eders Folk, fom Magnus bar famlet en Hær i hele 

Sommer, i den beftemte Henfigt at flans med eder, faa ſnart han møder 

eder”. Du ftod Kongen op, og bød fine Mænd at gribe til VBaaben. 

„Vil min Frænde Magnus endelig flans”, fagde ban, faa føulle vi føje 

ham Deri”. Hæren vpfiilledes og Bannerne vejjtes et Stykke yra Gaar- 

Den paa en indheqnet Uger. Harald var iført to NRingbrynjer; men hans 

tapre Broder Kriftrød vilde ingen Dave. Da Magnus og Hans Hovdinger 

faa Haralds Hær, ftillede de ogſaa deres Folk i Orden, og gjorde Fylfin- 

gen meget fang, for at Den ſkulde funne omringe den fiendtlige Denne 

afd var fommen til Viken en god Stund førend Magnus, fynes utvivlfomt, 

og Gfterretningen om Erik Emunes Sejr ved Fodevig har vel forøget 

hans Mod. 

Navnet „Kriſtrod“ er vel en Fordrejelfe af en ellev anden gaeliſt Navnform 

der nu neppe lader fig paaviſe. 

„Fyrileiv“ udtales nu „Ferlov“ eller , Ferlev''s der er to Gaarde af dette 

Navn, øvre og nedre Ferlev, paa hver fin Side af Landevejen. Saxo Fal: 

der Stedet (S. 659) ager Fridlevinus. 

Da Fyrileiv ligger ved Søen, og Harald vel havde føgt at hindre Magnus 

fra at gjøre tandgang, hvis han fom tilføs, maa man flutte, at Magnus's 

Har er fommen til Lands nordenfra, og har taget Vejen over Højderne 

ved Svarteborg, hvor Landevejen fra umindelig Tid fynes at have gaaet. 

— 

2 
— 

3 
— 
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beftod nemlig fun af femten Hundreder (1800 Mand), meden$ Magnus 

havde henimod ferti (d. e: 7200 Mand). 

Angrebet fynes at være begyndt af Magnus, der fod det hellige 

Korſes Netifvie bære foran fit Banner. Men Haralds lille Hær, bvis 

Stilling rimeligvis var temmelig faft, fiden man med Flid havde valgt 

den, forfvarede fig fjeft, og Striden blev baade haard og langvarig. Ffær 

udmerfede Frlænderen Kriſtrod fig ved fin Fapperhed.  Uagtet ban ingen 

Brynje havde, gif han i Spidfen for fin Trop midt ind i Magnus's 

Fylking, huggende til begge Sider, faa at alle maatte vige for ham. Maa- 

fee ban tilfivft havde drevet Magnus's belte Hær paa Flugten. Men 

han ftandfedes ved et lumſkt Angred fra en Kant, hvorfra man mindft ffulde 

have væntet det. En anfeet Bonde i Haralds egen Hær, der fom til at 
ftaa lige bag bam, havede fit Spyd med begge Hænder, og ſtodte det af 

af Magt ind i Ryggen paa ham mellem Sfuldrene, faa at Odden ſtod 

frem af Bryftet, og han ftrar ftyrtede Død til Jorden. Mange, der ffode nær 

ped, fpurgte Bonden, hvorfor han gjorde faa ondt et Verk. Bonden fvarede: 

„nu bar han det faa godt, fordi han og hans Folt hug min Buftab ned 

i Sommer, udpiyndrede min Gaard, og tvang mig mod min Vilje til at 

følge med i Hæren: da lovede jeg bam denne Medfart, bvis jeg fandt Lej- 

figbed Dertil”. — Kriftvøds Fald gjorde Udflaget i den langvarige Kamp. 

Haralds Mænd begyndte at flygte, og Flugten blev fnart almindelig. Da 

faldt Der mange af hans Hær, blandt dem henimod 60 af hans Hivdmænd. 

Sendermanden Ingemar af Aſkt fil fit Banefoar af en Vil, og ſkal før 

fin Død have fvædet et Vers, hvori ban forbandede den Stund, han fom 

til Fvrileiv, ytrede at ban ftedfe havde været imod at fade det fomme til 

Kamp, og flagede over at ban aldrig ſkulde fee Uff igjen. - Harald flap 

derfra med Livet, og flygtede til fine Skibe, der faa længer pfter i Viken, 

maaffee i Havfteensfjorden eller etfteds der i Mærbeden 1); han forlod 

ftrar Landet, og begav fig ned til fin Edbroder, Danefongen Erik 

Gmune. Han traf ham i Sjæland, nys bjemfonmen frå fit Tog til 

Slesvig?). Erik modtog Harald godt, og tilbød ham alt, bvad ban maatte 

1) Meget langt fra Fors Éunne Skibene neppe have ligget; deres Plads maa 

faaledes have været etfteds i Havfteensfjorden, eller maaffee inde ved Bevje— 

Ofen, hvor Oddevalle er beliggende. 

2) At han traf ham i GSjeæland (en Koder af Snorre har ved Fejllæsning 

GSmaaland), figes udtrykfeligt i Harald Gilles Saga Gap. 4, Snorre Gap. 

3. Da man af Garo erfarer, at Erik allerede paa Vejen til Jylland efter 

Slaget ved Fodevig erfarede Kong Nikolas's Død (25de Juni) ved Sejerø, 

maa hans Ophold i Slesvig og Ivlland have faldet i Begyndelfen af Juli. 

Paa famme Tid maa Harald Kefja have forfadt Iylland, og kunde treffe 

Magnus i VBifen. Og Erik Emune maa være Éommen tilbage til Sjaland 

å Begyndelfen af Auguft, faa at Harald kunde treffe ham, da han efter Slaz 
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behøve til at ernære fig og fine Folk i Landflygtigheden. Harald bad 

førft og fremft om Sropper, for ved Dere Hjelp at vinde fit Rige tilbage. 

Men denne Bøn funde Erik ikke ftrar opfyde, da ban endnu ikke felv tilſtrok— 

feligt havde befæftet fin Magt, vg derfor Vehøvede alle de Fropper, han 

funde føaffe.  NMavnlig maatte Dan være rede til at modtage fin Broder 

og Medbejler Harald Kefja, bis Filbagefomft fra Norge hvert Hjeblik 

funde væntes. Dog ffjenfede ban Harald 8) utiltatlede Skibe, og for- 

fenede ham indtil videre med Halland, bvorfra han i Narheden funde 

iagttage, bvad der foregif i Norge, og ſtrar være ved Haanden, bvis en 

gunitig Lejligbed tilbød fig for ham til at komme tilbage. Harald forlod 

Grit i Staane, hvor Denne fænger ud paa Høften begav fig hen for at 
tilbringe Julen og lade fig frone. Før fin Afrejfe gav han Kongen og 

Hoffet i Narheden af Helfingborg en Prøve paa fin befjendte Færdighed 

i Hurtigløberfunften. Han veddede nemlig med Kongen, ligefom tidligere 

med Magnus, om at han funde indhente de burtigfte Hefte i Løbet, og 

fejrede over tvende, Den ene efter Den anden, idet han ved to Springſtave 

ſkod fig frem i idelige Hop. Han føal ligeledes oftere have viiſt fin Fær- 

Dighed i at gaa udenbords paa Aarerne af et Fartøj, medend Dette roe 

Des, ligefom Olaf Sryggvesføn fordum *). 

Kong Magnus erklarede fig. efter Slaget ved Fvrileiv for Enefonge 

t Landet, og vifte megen Mildhed mod de Overvundne, bvilfe ban ganſke 

tog til Naade, og fod deres Saar helbrede fom fine egne Mænde. Han 

frygtede nemlig ikke fænger Harad Gille, og betvagtede Den hele Frjde 

fom udfæmpet. Derfor fandt han det iffe engang nødvendigt at bolde 

Hæren famlet i Vifen, og forblive der indtil videre for at holde Øje med 

Havald, uagtet De forftandigfte Mænd i hans Følge, navnlig Sigurd Sig- 

urdsføn 3) og en vis Thore Ingemundsføn, indftændigt raadede ham Dertil. 

Egenſindigt (od han derimod Hæren opløfe fig, og Lendermændene vendte 

tilbage til fine Gaarde, medens han felv Drog novdefter til Bergen*). 

— — — 

get ved Fyrileiv kom derned. Julen tilbragtes ifolge Diplomer og andre 

ſikre Kilder i Skaane, hvor han Evonedes, Saxo (GS. 960) henfører Haralds 

Unfomft urigtigt til Jiden ſtrax efter Harald Keſjas Drab førft i 1135. 

Denne JFejl har ogfaa foriedet ham til at nævne Eriks paatænkte Tog mod 

Venderne, der førft fandt Sted i 1136, fom Uarfagen, hvorfor han ej da 

Éunde tage fig af Harald. 

1) JFagrffinna nævner kun fer. 

?) Saxo, S. 660. 

3) Det er Sigurd af Hvitaftein, fe ovenfor S. 651. Hvor Thore var, vides ej. 

4) Harald Gilles Saga Gap. 5, Snorre Cap. 3. Fagrffinna Gap. 252. 
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73. Harald Gilles Filtagefomft og Sejr over Magnus i Bergen. Magnus af- 

fat, blindet og fat i Klofter. 

Folgerne af Magnus's Uklogſkab vifte fig fnart. Mange Nordmand, 

fornemmelig, fom man maa formede, fra Viken, famlede fig om Harald Gille 

i Halland, blandt dem Thjoſtulf Ualesjøn, der endog folgte fine Jorvder 

for at fjøbe Skibe og Vaaben '). Det varede iffe længe, førend Harald 

følte fig fterf not til at vove et Forføg paa at gjenvinde Riget, og vifte 

fig udenfor Kongehelle med fine Skibe og de Folk, der deels vare fomne til 

ham fra Norge, deels havde taget Fjenefte ho8 ham i Danmarf*). Len— 

dermændene, Bymændene og Bønderne i Narheden gjorde vel Mine til at 

ville holde ham borte og opftillede en Diger Fylking, fom det beder, oppe 

ved Byen.. Men ban gif dog uhindret i Land, og fendte Mænd til Bon- 

dehæren med Anmodning om, at man iffe vilde formene ham Adgangen til 

fit Rige, Da Det ej var hans Henfigt at forlange mere, end hvad der med Nette 

tiffom ban. Dg efter faa Underhandlinger opløfte Bønderne Deres Hær 

og gif Harald til Haande; han uddeelte til Gjengjeld Len og VBejtfler 

blandt Lendermændene, og tilftod de Bønder, der fluttede fig til hang 

Trop, flere Fordele. Herved fik ban fnart et fort Tillob, faa at han 

underfaftede fig hele Nanafvlfet, og funde drage fænger norvdefter i Viken, 

Han tilftod alle fuldfommen Fred, undtagen Kong Magnus's erflærede 

Jilhængere, thi Dem [od han drabe eller udplyndre, hvor ban traf dem. 

Saaledes lod han i Sarpsborg tvende af Kong Magnus's Lendermænd, 

Brødrene Aasbjorn og Nerid, gribe, og bød at den ene ffulde Hænges, 
Den anden faftes i Sarpen, men overfød dem felv at vælge hver fin Dods— 

maade.  Aasbjørn, Der var Den ældjfte, valgte at fafte8 i Sarpen, bviltet 

han anfaa for Det baardefte. Derpaa fortfatte Harald fin Rejfe til Funs- 

berg, bvor han fandt en god Modtagelfe, og hvor en ſtor Hær famleve 
fig om ham 3). Hele Bifen var ſaaledes i en meget fort Tid falden i 
bans Magt. Hans Henfigt var, naar han havde faaet en tilſtrakkelig 

Hær og Flaade famlet, at drage lige til Bergen og angride Magnus. 

Da denne i Bergen fil Gjterretning om Haralds Foretagender, lod 

han ftrar alle de Hobdinger, der vare i Bergen, fade til Raadſlagning, 
og æffede deres Mening om, hvad der nu var at gjøre. Sigurd Sig- 

urdsſon raadede ham til at affende ham felv eller en anden Lendermand 

1) Ortnøyingafaga S. 172. 

?) I Knytlingafaga Gap. 100 figes det udtrykfeligt, at Han havde nogle Folt 

med fig, fom Erik havde fEaffet ham. 

3) Harald Gilles Saga, Cap. 6, Snorre Gap. 4, Fagrffinna, Gap. 753. Har- 

ad kom fandfynligviis til Kongehelle i Begyndelfen eller Midten af Oktober, 

efter at have opholdt fig en Maaneds Tid hos Kong Erif, og en Maaneds 
Iid i Halland. 

€ 
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til Harald for at byde ham Forlig efter vetfindige Mends Afyjørelfe, og 

Det Dbalve Nige, fom forben. Herom vide Magnus intet børe: ,bvad nyt 

ter det mig Da”, fagde han, ,at jeg i Sommer vandt det bele Nige, Ver- 

fom jeg nu ſkal afjtaa Halvdelen deraf? Giv os et andet Raad”. Sigurd 

fvarede; Det fader til, Herre, at dine Lendermænd, der i Høft bade dig 

om Hjemlov, nu fidde frille og itfe villefomme til dig. Dengang handlede 

du tvert imod mine Naad, idet du opløfte Hæren, fljønt jeg funde vide, 

at Harald vilde fomme tilbage til Viten, faa fnart ban hørte, at du var 

borte. Mit andet Raad er derfor Vette, og fljønt det er ondt, tør Det 

nok vife fig forderlagtigt: fend dine Gjefter med det nødvendige Antal Folk 

om paa Gaardene til de Lendermænd, der nu ikfe ville ftaa dig Li, og lad 

dem drabe, men giv deres Gjendomme til Mænd, fom nu ville fomme Vig 

til Hjelp, lige meget om de pidtil vare lidet anfeede; fad dem bringe Folket 

paa Benene; ſlaa ikke Vrag paa nogen, enten onde eller gode, og drag 

faa oſtober med den Styrke, du faar ſamlet, for at mode Harald, og 

prove Krigslykken“. „Nej“, fagde Magnus, ,jeg paadrager mig fun Uven- 

flab ved at fade mange anfeede Mænd drabe og i deres Sted ophøje 

ringere Folk, Der ilfe ere et Gran mere at lide paa, men derimod afftede 

komme langt ftørre Forvirring; lad mig høre endnu et Raad”. ,Dette 

bliver vanffeligt at finde paa”, fvarede Sigurd, ,fiden du bverken vil flutte 

Forlig, eller vore Krig; lader os da Drage nord til Throndhjem, hvor 

Landets mefte Styrke er for 08, og lad o8 undervejs famle alt det Mand- 

ffab om o8, fom vi funne faa; maaffee Givegrimerne Da finde Det flemt 

at forfølge os faa fangt". „Jeg vil iffe undflv for Dem, fom vi i GSom- 

mer joge paa Flugt", fvarede Magnus; fom med et bedre Raad". Da 

ftod Sigurd op og gif fin Vej med de Ord: ,nu føal jeg give dig det 

Raad, fom jeg feer du vil have, og fom vil gaa I Opfyldelſe: fid her i 

Bergen, indtil Kong Harald fommer med en talrig Hær; Da vil Død 

eller Stkjendfel være dig vis“)). Og Magnus blev i fin Forblindelfe ro— 

figt fiddende i Bergen, uden engang at gjøre Forberedelfer til at modtage 

Harald, om han føulde fomme. Hvad ban tæntte eller ſtolede paa, ev 

panfteligt at forftaa. Maaffee haabede ban, at Harald Kefja, der juſt paa 

Denne Tid bendte tilbage til Jviland og fod fig give Kongenavn paa Urne 

hoved-Thing, føulde beftjeftige ej alene Kong Erik, men ogſaa bans Ben 

Harad Gille faaledes, at Denne ikke for Det førfte kunde tænke paa at 

forfade Viken *). 

Men Da Julen nærmede fig, Drog Harald Gille affted fra Tunsberg 

1) Harald Gill:é Saga Gap. 7, Snorre, Cap. 5, JFagrffinna Cap. 253, 

2) Harald Kefja tom, fom man af Saro feer, mod Vintertid til Jylland, fiden 

Grit maatte lade fine Skibe, paa bvilfe han drog ham imede, drage over 

Iſen. 
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ined en betydelig Styrke, og fatte Kurfen vefterover, langs Kviten, henad Bergen 

til. Denne Binter faldte man fiden „Muge-Vintren“ (af „Mug“ d. e. Hob, 

Masfe) formedelft de ftore Flokke, der famlede fig om Harald. Han an- 

fom udenfor Bergen om FJuleaften (24de December), men lagde for det 

førfte ind i Florevaag ved Aſkoen, da ban ike vilde frige i Helligdagene. 

Da forſt fit Magnus det travlt med at befæfte fig og berede fig paa Kamp. 

Ude paa Holmen *) [od ban rejfe en VBalflynge; ban lod Indfejlingen til 

Baagen fperre ved en Deels af Jarnlanker, deels af Trabomme beftaaende 

Kjede, fom lagdes tvers over fra Kongebryggen til Munfebryggen paa 

Nordnes; derhos [od ban fimede en heelt Deel Hærfporer eller Fodangler, 

og ftrø omfring paa Jonsvoldene?*), om Fienden ſkulde ville trænge frem 

ad den Vej. Man gav fig ikke Iid til at helligholde flere end tre 

Dage i hele Julen, faa ivrigt blev der arbejdet. Magnus holdt ogfaa 

Thing med Bymændene og bad dem om Biſtand; de fovede at gjøre deres 

Bedfte. Da Julen var til Ende, lod Harald endelig blæfe til Angreb. Fra 
Herederne i Omegnen havde dDer imidlertid famlet fig over tufende 3) Mænd 

til den fore Flof, han allerede harde medbragt. Han anvaabte St. Olaf 

om Hjelp, og fovede, bvis han frjrede, at lade ham bygge en Kirke der i 

Staden paa fin egen Befoftning. Derpaa lod han Skibene hamle ind 

mod Nordnes. Magnus bavde imidfertid fylfet fin Hær, fom deels ber 

ftod af bans egne Folk, deels af Bymændene, ude paa Gyriftfirfegaarden 

i Holmen; men ved at fee Haralds Skibe nærme fig Nordnes trorde han, 

at han vilde gjøre Landgang Der, og ilede ham med hele fin Hær imøde 

gjennem Byen og omfring Vaagsbunden. Men paa Vandringen gjennem 

Byen fmuttede mange af Bymændene ind i fine Hufe og gjemte fig, uden 

at man i den Haft funde hente dem tilbage; og paa Jonsvoldene faaredes 

mange af de Der henfaftede Hærfporer. Da blev man var, at Harald ifte 

havde fandet paa Nordnes, men Derimod fat over til Hegravifen *), og der 

fteget i Land, for at tage den pvre Vej over Bakkerne ned i Byen. Der 
var faaledes intet andet for, end at ile den famme Vej tilbage, fom man 

var fommen; ved Denne Lejligbed fom atter mange til Sfade ved de Har— 

fporer, hvorved man bavde tænkt at bindre Fiendens Fremtrængen. Da 

Magnus fom ud i Byen, og bans Mænd faa, hvor ftor Overmagt Har- 

ald havde, tabte de aldeles Modet, og flygtede hver til fin Kant, nogle 

1) Bed Holmen forftaaes fandfynligviis her itte den faafaldte Faleholm, nu 

Ghriftiansholm, men Kommunen. 

?) Nu Engen. 

3) Saaledes Harald Gilles Saga (ni Hundreder). Udg. af Snorre har urig: 
tigt 60 Hundreder. Fagrffinna nævner 11 Hundreder. 

4) Fagrffinna nævner kun Holmen. 
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op I Fjeldet, nogle nd i Kirker, andre op om Nonnefeter '), eller føgte 

andre Smutbul. Magnus gif med de faa Folk, der endnu bleve hos ham, 

ud paa fit Slit, men Dette funde ikke komme ud førmedelft FJærnfjeden, 

bvormed han felv havde fadet Vaagen fperre. Da fatte han fig paa Høje 

fædestiften i For-Rummet, roligen væntende fin Skjebne. Det varde ikke 

fænge, førend Haralds Mænd fom ombord og grede ham faa vel fom hans 

Ledſagere, hvoribfandt hans Morbroder Haakon Fauk, en ſmuk, men ikke 

ſynderlig forſtandig Mand, og hans tro Ben, Jvar Asſersſon, der var 

befjendt for Vin Lighed med ham. Flere af dem bleve firar drabte; for 

øvrigt faldt der ikke mange ved hele denne Begivenhed, og De flefte, fom 

fangedes, fit Grid *). | 
Kong Harald holdt Magnus en Stund fangen hos fig, Det han over 

fagde med fine Naadgivere om, hvad der var at foretage med ham. Til— 

fidjft blev man enig om at fade han beholde Livet, men for ovrigt behandle 

ban faafedes, at han fra den Tid ikke unde tænke paa at kalde fig Konge. 

Han blev derfor overantvordet til den grummeſte Lemlaſtelſe af Kongens 

Fræle; de ftat hans Øjne ud, hug den ene Fod af ham, og gildede ham. 

Dette Verk", figes der i en gammel Saga, ,var ondt og ufongeligt, 

tbi Krigsmændene raadede mere end Kongen felv”. Misbandlingen lede 

fagedes af Forbaanelfer. Man fpurgte ham fpottende, hvem af fine 

Mænd han ønftede ſkulde blindes, ligefom ban felv. Han troede ikke, 

fvarede han, at nogen fandt Behag deri. Da fagde den tvo Ivar Asſer⸗ 

føn, at ligeſom han havde lignet fin Konge da denne var ſeende, ønflede 

ban fremdeles at være ham lig å Blindhed. Hans Øjne bleve derfor 

igeledes uditutne. Haafon Fauk, Kongens Morbroder, blev drebt. Mag— 

nus blev fiden bragt til Nidaros, iført Munkeflæder, og indfat i Nid- i 

arholms Klofter, der ved denne Lejlighed fit Gaarden Store-Hernes paa 

Froften til hans Underhold 3). 
Harald underfagde fig nu hele Riget og lod anſtille ſkarpe Underføgelfer 

om, hvo der ifær havde været Magnus's Venner, og hvo der vidfte bedft Befted 

om, bvor hans Penge og Koftbarbeder vare forvarede. Selv havde Mage 

nus fiden Fvrileiv-Slaget ført den hellige Kors-Nelifvie med fig, og var Længe 

ikke at formaa til at befjende, hvor han bavde gjort af Den. Senere maa ban have 

udfeveret den, da den endnu famme Aar omtales fom opbevaret i Kongehelle. Da 

Biſkop Neinald i Stavanger havde været en færdeles god Ven af Kong Magnus, 

og, fom vi have feet, neppe uden Grund anfanes for en meget pengebegjærlig 

Mand, fandt man det iffe ufandfynligt at Magnus havde betroet han 

1) Hermed antydes vel kun det Sted, hvor Nonnefeter (Lungegaarden) fiden 

opførtes, Fagrffinna nævner det ej. 

2) Harald Gilles Saga Gap. 8, Snorre Gap, 7. Fagrſtinna Cap. 254. 

3) Harald Gilleé Saga Gap. 9, 15. Snorre Gap. 8, 12. Saxo GS. 662, 
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fine Skatte. Der blev ſendt Bud efter ham, og han fom til Bergen, 

Hvor man flrar bar denne Mistanfe paa ham. Men han negtede aldeles at 

have modtaget noget, og tilbod fig at aflægge Ed dDerpaa.  Herom vilde 

Harald intet høre, men paalagde Biffoppen at udrede tolv Merfer Guld. 

Biffoppen fagde at han beller vilde vove fit Liv, end udarme fin 

Biſkopsſtol, der allerede var fattig nof, ved en faadan Udtælling. Da 

blev ban, ligeledes pan Krigsmændenes Forlangende, uden videre bængt Paa 

Holmen i den VBalflynge, Magnus bavde oprejft. Da han git derbhen, 

tyftede ban den ene Halvftøvle af fin Fod, og fagde: ,jeg fværger, at jeg 

iffe beed om mere Gods, der tilhører Kong Magnus, end hvad Der ev i 

Denne Støvle". - Man fandt en Guldring Deri. Meinald blev begraven ved 

Michaelskirken eller Munkeliv Klofter paa Nordnes, til Hvis Konvent han, 

fom ovenfor antydet, maaffee havde hørt. Disfe Grufombeder bleve, ſom 

rimeligt var, meget dadlede. „Ved Biftoppens Drab bedrøvede Harald”, 

beder det, ,alle gode Mænds Hu og Hjerte, og vimeligt er det, at det 

ev denne Ugjerning, der bar bragt foa vel Norge fom Gjerningsmændene 

i faa ſtor Ulyffe, da de nemlig derved paadroge fig Guds Brede”). Men 

Harald maatte her bære Skylden for hvad bands raa og byttelyftne Krigere, i 

hvis Haand han næften var et viljeløjt Redſkab, foretog fig for at udpresfe 

Penge. Selv vifte ban, da ban førft var fommen i ſikker Befiddelfe af 

Kongedømmet, og fandfynligviis havde afftediget fine Mand, megen Mildhed: 

alle de, der onſkede Fred, fik den, og ban optog, endog til fin egen Stade, fom 

det fiden vifte fig, mange i fin Hivd, der før havde været Magnus's Mænd 2). 

74. Begivenheder paa Orknoerne. Paal Jarl bortføres, og Ragnvald faar Her- 

redommet. 

Blandt dem, Der ifær hoſtede Fordeel af Haralds Sejr over Mag— 

nus, var Nagnvald Jarl, hvis Fitel og Forkening, fom Magnus havde 

ophavet, Harald ni igjen fornyede, viſtnok lige faa meget for ved bans 

Hjelp at ſikre fig Overherredømmet over Herne, fom for at belønne hans 

Troſkab og Hengivenbed. Dette bar vel vgfaa ifær været Grunden til, 

at Kol, Ragnvalds Fader, nu endelig fandt det paa Tide at gjøre Ulvor 

af Sagen. Efter hans Raad fendtes Der ftrar et Gefandtffab til Paal 

1) SMortinffinna, fol, 32. a. 

2) Harald Gilles Saga Gap. 9, Snorre Gap. 8.  Morfinffinna nævner 30 
ME. Guld, itfe 12. Men denne Sum, der fvarer til 192 ME, Sølv eller 

henimod 1800 Sølvfpecier i Begt, dog fnarere til 18000 efter Værdien i vore 

Dage, var allerede betydelig nof.  Meinalds Drad omtales ogfaa af Hove 

den, hos Savile S. 599; dog Éaldes han her Reinaldus Bergensis, fom om han 

var Biffop i Bergen, Maaffee at der i Originalen kun ſtod ,Bergis* 

d.0. fo gå Bergen", 

Mund. Det norſte Folid Hiſtorie. %. I 47 
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Farl, med Anmodning om, at ban ifølge Kong Haralds VBeftemmelfe vilde 

afftaa Halbdelen af Øerne til Ragnvald Jarl, der i Dette Filfælde ſkulde 
porde ban en tro Ven og buld Frænde. Hvis Paal vægrede fig der- 

ved, havde Gefandterne VBefaling til at drage over til Skotland og opføge 

Frakark tilligemed hendes Datterføn Ølve Nofta, for at tilbyde Denne Halve 

delen af Øerne, faafremt han og hans Frænder vilde underftøtte Ragnvald i at 

Fratage Paal dem ved Baabenmagt.  Gefandterne fom til Paal og fremfatte 

Ragnvalds Fordring. Men han fvarede: ,jeg fljønner nok, hvorledes det 

Bænger fammen med Denne Fordring. Den er Frugten af langvarige 

Rænfer og onde Anflag: man bar henvendt fig til Norges Konger, for at 

at føille mig ved mit Rige. Saadanne vænkefulde Mænd vil jeg ikke gjøre 

faa godt, at give mit Nige til en, Der ej ftaar mig nærmere end Magn- 

vald, med Filfidefættelfe af min Broderſon eller min Syfterføn*). Kort 

og godt, jeg vil forfvare mit Herredømme over Orknoerne med Frænders 
og Venners Hjelp, faa fænge Gud under mig Livet". Efter dette uforbe- 

holdne Ufflag begave Sendemændene fig, fom Kol havde befalet dem, over 

til Katanes, og Derfra videre op i Skotland til Frakark, for hvilken de 

nu fremfatte Ragnvalds Tilbud. Hun optog det godt, og vofte Kol meget 

for hans Klogffab, at henvende fig til hende og bendes mægtige Frænder, 

der nu faa meget mere funde vorde ham til Gavn, fom Dde vare blevne 

befvogrede med den føvtffe Kunge-AGt. Hun havde nemlig for ikke lang 

Tid tilbage fanet et Giftermaal i Stand mellem fin Syfterdatter Marz 

grete, Haafon Jarls Datter, og den mægtige Maddadh, Jarl i Uthole, 

vis Fader var en Broder af Kong Mælfolm Keanmor, den Daværende 

Skotekonge Davids Fader?*). Disſe Fordele undlod hun iffe at udhæve 

for Sendemændene, idet hun tillige talte om fin egen Klogffab, og henka— 

ftede nogle Od om de Fordringer, bendes egne Frænder funde have paa 

Jarldømmet i Orfnøerne. Men da hun, fom bun fagde, af mange Grunde 

fandt det qodt at bandle i Follesſkab med Nagnvald og hans Fader, for 

vede hun paa fin Datterføns Vegne, at han ved Midfommertid feulde inde 

finde fig med en Krigshær, og ledfaget af bende, i Ortngerne, for at møde 

1) Broderfønnen var Harald Jarls Søn Erling, Syvfterfønnen var Margretes 

Son i det nedenfor omtalte Egteffab med Maddadh Jarl. 

2) I Orknøyingafaga S. 176 angives GSlægtffabet faaledes: „Melkolm“ (eller 

maaffee rettere , Maælmare'', fom en Variant har), hans Fader, er en Broz 

der af Skotekongen Maælkolm, Fader til den nuværeude Konge, David, Jar: 

ten Maddadh af Athole (Atjöklar i Sagaen) nævnes i flere ſtotſte Diplo— 

mer fra Midten af 12te Warhbundrede, faaledes i et Diplom af Malkolm 

den 4de fra dennes Ilte Uar (1164); han kaldes her M. comes de Ethocl 

(liber Eccl. de Scon S. 8); ligeledes i et udftedt af Kong David andet Aar 

efter Kong Stephans Fangenffab (altfaa 1142), hvor han kaldes Maddadh 

comes (Munim. de Melros S. 4.) 
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Nagnvald, og i Forening med ham at angribe Paal Jarl). Hun vilde 

imidlertid famle Krigsfolk hos fine Frænder i Skotland og Syderøerne, 

pvis Konge Olaf Bitling var gift med hendes anden Syfterdatter Inge— 

bjørg. Med denne Befted vendte Sendemændene tilbage, og Ragnvald ude 
vuftede fig firar til Joget. Hans Ven Salmund og Svoger Jon Fot 

befluttede fig til at følge med. Da Tiden fom, begave de fig paa Vejen. 

De havde i alt fun fem eller fer Stibe, men bemandede med dygtige Folk. 

De fom ved Mivdfommerstid til Hjaltland (1135), men hørte Der endnu 

intet til Frafarf. Storme og Modvind nødfagede dem til at fægge ind i 
Falefund (Yell-Soune) og de opholdt fig en Fidlang paa Hjaltland, hvor 

Bønderne toge vel imod Ragnvald, og hvor De rejfte om paa Vejtfler 2). 

Imidlertid havde Frafark og Ølve været henne paa Syderøerne, og 

føgte at famle Folt og Stibe, dog ingen af Delene med fynderligt Held; 

De fil i alt fun tolv temmelig fmaa, og ikke fterft bemandede Fartøjer. Dette 

afboldt dem imidlertid iffe fra at blive deres Beftemmelfe tro, og henimod 

Midſommer ftyrede De til Orknøerne for efter Uftale at møde Ragnvald 

Jarl. Foruden Frafark vare ogfan mange af deres Frænder med. Men 

deres Mejfe forfinfedes ved Modvind, og dette var Aarſagen, hvorfor 

Ragnvald ved fin Ankomſt endnu ikke hørte noget til Dem. 

Paal Jarl opboldt fig juft paa Gaarden Beftnes, paa Øen Nolfsø, 

Hvor han var til Veitfle hos en anſeet Mand ved Navn Gigurd, gift 

med hans GSyffendebarn Jngebjørg, da han fil høre at Ragnvald Farl 

var fommen til Hjaltland, og ſtrax efter, at en anden fiendtlig Styrke 

havde famlet fig i Syderperne under Ølve Rofta og Dennes Frænder. 

1) Orfnøyingafaga lader hende beftemme Modet med Ragnvald til ,,anden Som- 

mer“, hvorved Aaret 1136 fynes at være meent, ifær da det forhen he: 

der, at Ragnvalds Jorlening fornyedes om Vaaren, og at Ragnvald havde 

tilbragt Bintren med Udruftninger, ligefom ogfaa Frakark figer, at han „i 

Vinter“ vil famle JFolt fra Syderøerne. Men dette maa være urigtigt, da 

man i det følgende feer, at Ragnvald endnu om VBaaren efter den omfpurgte 

Sommer, altfaa om Vaaren 1137, hvis denne Sommer var 1136, fik et 

Langffib af Keng Harald (Orfnøyingafaga S. 198). Kong Harald blev 

nemlig dræbt allerede i December 1136. Det er faaledes tydeligt, at den 

Vaar, fom her menes, maa være 1136, og at den forudgaaende Sommer er 

1135, eller Sommeren efter at Ragnvalds Forlening var fornyet. Dette er 

og i fig feiv det rimeligfte, da det ej Fan ffjønnes, hvorfor Frakark frulde 

bruge et heelt War til Udruftningen, ifær da det gjaldt at komme nogenlunde 

uventet over Paal Jarl. Det lader fig ellers godt forftaa, hvorledes Fejlen 

er opftaaet. Ragnvalds Forlening er nemlig bleven fornyet faa tidligt paa 

Vaaren, at VBintren firengt taget endnu ej var forbi. Derpaa ere Gefand- 

terne affendte til Frakark, og Udruftningerne have da fundet Sted i den øv- 

rige Deel af Vintren famt hele Vaaren. Der tales ogfaa firar efter Éun om 

Vaaren fom den Tid, hvori Frakark havde famlet JFolé. 

2) Orknoyingaſaga 176, 178. 

ar" 
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Han faldte fine vifefte og mægtigfte Mænd til fig, for at overlægge med 

dem om hvad der nu var at gjøre.  Nogle raadede ham nu til at dele 

Jarldommet med den ene af de angribende Prætendenter, for ikke at have 

dem begge to at firide med, andre at Drage over til fine Benner i Kata- 

nes for at fee, hvad Hjelp han der funde faa. Men ingen af disfe Raad 

behagede Jarlen. Han vilde iffe, fagde han, nu tilbyde den Mand en Deel af 

fit Rige, hvem ban faa beftemt havde afviift, da han bad derom med det 

Gode; og han fandt det upasfende for en Høvding at fly fra fit Land 

uden at have vovet en Dyft. Hans Beflutning var derfor, ftrar at fende 

Folf rundt om paa Øerne for at famfe Mundffab, og derpaa førar binde 

an med Ragnvald Jarl, førend Syderøyingerne fom. Dette flede. Endnu 

famme Nat fom trende mægtige Høvdinger, der borde i Narheden, til 

Farlen hver med fit vel bemandede Stiv; det fjerde ſkaffede hans Bert, 

Gigurd paa Veftnes; det femte havde han felv. Med disfe fem Skive 

ftyrede han Dagen efter over til Roſss, fandfonligviis til Kirfevaag, hvor 

ban fit en Deel Folk, men ikke flere Stibe, faa at de, han havde, næften 

pare overfyldte.  Desuagtet var Det hans Henfigt, ej at oppebie videre For: 

fterfning, men allerede den følgende Dag at fyre til Hjaltland og opſege 

Ragnvald Jarl. Men om Morgenen, fort efter Solens Opgang, blev det 

ham meldt, at man havde feet en Deel Langftibe, ti eller tolv, fomme 

føndenfra over Pettlandsfjorden. Jarlen ffjønnede at Dette maatte være 

Frakarks Flaade, og befalede at man ſkulde ro den å Møde faa hurtigt 

fom muligt, medens derimod Sigurd af Veftnes og en anden af bans 

Høwinger, Olaf Nolfsføn fra Guaref8ø, bad bam give fig Tid og drage 

fangfomt affted, for undervejs at optage al den Forfterfning, fom I Løbet 

af hver Fime ftrømmede til ham. Dette ſkede, og de vare faaledes netop fomne 

forbi Fannffaarenes ), et Par Mile nordøft for Kirfevaag, Da De faa 

Frakarks Sfibe, tolv i Fallet, fomme frem bag om Dyrnes-Mulen*). 

Nu gjorde Jarlen Holdt, og qav VBefaling til at binde fine Stibe fame 

men. En mægtig Bonde, ved Navn Erling, der boede paa Tannffaarenes, 

fom til bam med fine fem raffe Sønner, og tilbød ham deres Hjelp, men 

der var faa trangt ombord, at man ej funde mødtage Dem, derimod bad 

Farlen dem, under Slaget at flaffe Vaabenſtene til Beje og bringe dem 

til Stibene, for faa vidt det fod fig gjøre. Man var juft færdig med alle 

Filberedelfer, da Ølve Roſta fom med fine Skibe og begyndte Angrebet. 
Han felv havde et fort Skib, hvilket han lagde nd til Jarlens; hans 

ovrige Skibe vare Derimod fmaa, og Dem angreb Olaf fra Gaareksø faa 

eftertvyffeligt, at ban i fort Tid ryddede tre af Dem.  Jmidlertid havde * 

1 Nu Janfernefs, Spidfen af Halvøen mellem Jnganesbugten og Deerfound, 

2) Nu Moul of Deernefs. 
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Ølve gjort et faa vodfomt Anfald paa Jarlens Skib, at den hele Be— 

fætning i Forftavnen veg tilbage agtenfor Maften. Da eggede han fine 

Mænd til at entre, fprang ned fra Loftingen, ilede forud, og var felv forfte 

Mand ombord i Jarleffibet. Da Jarlen faa dette, lød han bam ſtrax I 

Møde, opmuntrende fine Mænd til at drive Fienden tilbage; men Ølve 

faftede en faafaldet Fletteffjefte med faadan Kraft mod band Skjold, at 

han faldt om paa Dakket, og en ftor Tummel opſtod. Men næften i 

famme Øjeblif tog en af Jarlens fornemfte Hirdmænd, ved Navn Svein 

Brjoftveip, bøj, ſterk og frigsvant, en ſtor Vaabenſteen og kaſtede den i 

Bryftet paa Ølve, fom firar faldt overbord. Man fit ham vel dragen 

op, men balvdød, faa at man ej vidfte, om ban kunde bringes til Live. 

Dette gjorde hans Mænd modløfe. De, der havde entret FJarleffibet, bleve 

drevne tilbage, medens andre hug Fengflerne over for at tage Flugten. 

Ølve fom vel til Live igjen, men for fide; det hjalp iffe alt hvad han 

raabte, at man ej føulde fly; ingen lod, fom han hørte, hvad ban fagde, 

og alle føgte fun at fomme bort faa burtigt fom muligt. De toge den 

famme ej tilbage, av hvilken de vare fomne, og Jarlen forfulgte dem beelt 

forbi Ragnvaldso til Pettlandsfjorden; her førft vendte Han om igjen, og 

fandt iffe færre end fem fiendtlige Skibe liggende ganfte tomme ved Tann— 

ſtaarenes. Disſe befatte han nu med fine Mænd, og lod dem, faa vel fom 

De pvrige, efterfee og udbedre om Matten. Han fit ogfaa en velfommen 

Forfterfning af to Langffibe og en heel Deel Folk, der om Natten ftrøm- 

mede til ham, faa at han næfte Dag, en Løverdag *), med 12 vel bemane 

dede Skibe, kunde tiltræde Farten til Hjaltland. Her fom ban ved Nat— 

tetid ganføe utvæntet over dem, der vogtede Ragnvald Jarls Skibe. Fol- 

fene fod ban dræbe, men tog Skibene med alt det Goda, Der fandtes i 

dem. Da Ragnvald og hans Mænd om Morgenen fit denne bedrøvelige 

Gfterretning, grebe De ſtrax til Vaaben, fit en heel Deel af Bønderne med 

fig, og ilede ned til Stranden, hvorfra de eggede Paal til-at fomme i 

Land og prøve en Dyſt med Dem. Herpaa vovede dog Paal Jarl ikke 

at indlade fig, da han med Nette frygtede Hjaltlændingerne; Derimod tils 

bød han Ragnvald en Kamp til Søg, bvis ban funde flaffe fig Stibe. 

Men ba dette iffe lod fig gjøre, og Paal heller iffe for Ojeblikket funde 

udrette mere, vendte han om igjen til Orknoerne, efterfadende Ragnvald i Be— 

fiddelfe af Hjaltland. Ragnvald forblev ber den hele Sommer, af Man- 

gel paa Skibe, og maatte om Høften tinge fig og fine Mænd Overfart 

til Morge paa forffjellige Kiobmandsſkibe. Dette Udfald af Forfoget paa at 

1) Dette figes udtrykfeligt i Orfnøyingafaga S. 192. Kunde man nu antage 
at det var Løverdagen efter St. Hans, eller 295e Juni, bliver altfaa Da- 

gen, da Slaget ftod, Fredagen den 28 Juni. 



742 Harald Gille. 

vinde Jarldømmet i Ørknøerne betragtedes baade af andre og ham feld 

fom beef ynfeligt. Paal derimod vendte i Triumf tilbage med de fangne 

Skibe, og bøjtideligholdt fin Sejr ved et ſtort Gjeftebud, hvortil han ind- 

bød alle fine Benner, og gav dem ftore Gaver. - Man blev her enig om, 

at der til Sifferhed mod ethvert uformodet Angreb af Nagnvald Jarl fra 

Hjaltland ſkulde opføre Beter eller Barder paa Fridarø, Rinanso, Sandø, 

Vefterø og Nolfåø; faa fnart man fra Fridarø faa Krigsftibe fomme fra 

Hjaltland, ffulde Veten antændes; denne Vete kunde fees fra Rinansø og 

Vefterø, hvis Veter, Der i faa Fuld ligeledes ſtrax ſkulde fættes i Brand, 

igjen funde fee$ fra Sandø og Rolfso: derved vilde Krigsbudet i Haft 

fomme lige til Nofsø. Paa enbver af hine Øer fattes en paalidelig Man» 

til at pasfe Veten og førge for Øens Forfvar. Paal beholdt mange Folt 

bos fig, indtil han fit Bished om at Nagnvald var vejft tilbage til 

Norge 1). 

Da Ragnvald efter fin Hjemfomit traf fin Fader, fpurgte denne ham, 

om han var ærgerlig tilmode. Ragnvald funde iffe negte det, da hans 

Ferd havde løbet faa ubeldigt af. „Deri fan jeg iffe være enig med dig”, 

fvarede Kol. „Det forefommer mig allerede at være meget vundet ved at 

Hjaltlændingerne ere paa dit Parti, og Dit Tog bar dog faaledes ikke 

været forgjæves”. „Siden du fan rofe denne Ferd”, fagde Ragnvald, ,maa 

du enten være mere lunken for mine Unliggender end jeg tænkte, eller og- 

faa maa du have Ting i Sigte, fom ej falde mig ind: jeg ønffede derfor 

at du nu vilde hitte paa et Naad, og felv næfte Gang følge med”. Kol 
fagde: ,jeg vil ingenlunde fremitille Sagen fom let, og Dog holde mig felv 

borte; men naar jeg førft tager mig af Sagen, for at flaffe Dig den til— 

fommende Hæder, fordrer jeg at Du ubetinget følger mine Raad.” Dette 

fovede Nagnvald.  Førft og fremft”, fagde Kol, jer det Da mit Raad, at 

du fender Bud til Kong Harald og vore øvrige Venner, at de til Vaaren 

bjelpe dig med Folk og Skibe, medens vi ogfaa felv i Vinter udrufte og 

af al vor Evne, fom de, der ved næfte Tog enten vile vinde Øerne eller 

fade Livet”. Ragnvald bifaldt dette, og forfifrede faa vel paa fine egne, 

fom fine forrige Staldbrødre8 Vegne, at de ikke onffede fig mange flige 

Ydmygelfer, fom Den, Der nys var Dem overgaaen. Der blev faaledes fra 

Agder, hvor Ragnvald og Kol tilbragte VBintren paa deres Gaarde, fendt 

Bud rundt om til Frænder og Venner: Hos enkelte, fandfynligvits Kongen 

felv, indfandt Ragnvald fig perfonligt. De flefte tilfagde ham deres Bi— 

ftand, og man havde Det faaledes om Vintren travit med Udruftninger. 

Ved Goe-Tid (i Februar Maaned) fendte Kol to Fragtftibe affted, det 

ene fil England, for at fjøbe Levnetsmidler og Vaaben, med det andet 

1) Orknoyingaſaga S. 184, 186. 
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drog Salmund felv ned til Danmark, for her at anftaffe flere Fornøden- 

beder efter Kols Forftrift. Det var Beftemmelfen, at disfe Fragtfkide 

ftulde være fomne tilbage ved Paaftetid, og at Toget felv flulde foregaa 

ftrar efter Paaffe-Ugen"). 

Imidlertid tilbragte Paal Jarl Julen i No, og gjorde et ſtort Ju— 

fegilde paa fin Gaard Orfjara. En af de indtudne Gjefter var Valtbjof, 

en Søn af hiin Olaf Rolfsføn i Guarefsø, der havde fæmpet faa fjekt i 

Slaget ved Fannffaarenes; da han om Juleaften føulde drage fra Strjonsø, 

hvor han boede, til Rosſo, for at begive fig til Gildet, Fantrede han paa 

Vejen med fin Baad, og druknede, felv tiende. To Dage i Forvejen 

var hans Fader Olaf bleven overfalden og indebrændt paa en Gaard, ban 

ejede over i Duncansby paa Katanes, af Ølve Nofta, der torftede efter Hevn 

for Nederlaget ved Tannſkaarenes.  Overfaldet feide efter Frakarks Raad. 

Olaf plejede ellers at have mange Folk om fig, men Ølve, der juft var 

bjemføommen fra et Vitingetog, pasfede fit Snit, medens Den ene af 

hans Sønner, Svein, med et Dar Benner var roet ud at fifte, og Den 

anden Søn, Gunne, med fin Moder var borte i et Gjeftebud. Svein 

Dlafsføn, eller Asleivsſon, fom han fiden den Tid ofteft faldtes efter 

fin Moder, og fom nu deels ved Omftændighedernes Sammenſtod, deels 

formedelit fin egen fraftige Perfonlighed, fom til at gribe virkfommere ind 

i Ørnes GSfjebne end nogen anden Mand paa bhans Iid, fom hjem til 

; Gaarden om Juleaften, faa den Odelæggelfe, fom var anrettet, og begav 

fig ftrar over til Svino i Pettlandsfjorden, og derfra til Skalpeid paa 

Nofsø, hvor han opføgte fin Frænde Eivind Melbrigdesſon, en af Jar- 

fen8 fornemfte Mænd, der ligeledes havde fæmpet ved Fannffaarenes, og 

nu var fommen til Gjeftebudet å Orfjara. Eibvind foreftillede Svein for 

Jarlen, der tog venligt imod ham, indbød bam til at blive der, anvijte 

ham Plads ved fin bøjre Side, og forbød alle og enbver at fortælle bam 

hans Broder Valthjofs Død, Hvorom der juft indlob Efterretning. Men 

hans Opbold der blev iffe af lang Varighed.  Ullerede den følgende Dag 

fom han ved Driffen i Uenighed med fin Navne, biin haandfaſte Kriger, 

Svein Brjoftreip, hvis ubehagelige Væfen og mørke Udfeende gjorde ham 

almindelig forhadt, faa at han endog havde Od paa fig for at fidde ude 

om Natten og drive Froddom?»). GSvein Brjoftveip, der fad ved Jarlens 

venftve Side, paaftod, at Eivind, der tilligemed Skutelfvende og Kjerte- 

1) Ørfnøyingafaga S. 194. 198. 

?) Gvein, figes der, var ftor, ſterk, fortfmuffet og af et uheldvarflende Udſeende; 

han var fom ofteft om Gomrene ude i Viting, og om Vintren hos Jarlen, 

der gjorde meget af ham. Disfe Vitingetog, faa vel fom det, Ølve Rofta 

havde foretaget, maa have gjeldet Irland, faaledes at man mod en Sum Penge 

lod fig bruge i de Stridigheder, fom der uafladelig førtes mellem Kongerne. 
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foende gjorde Oprartning ved Jarlens eget Bord og foreftod Skjenkningen, 

foldte mere i hans Bæger, men derimod begunftigede fin Frænde, Svein 
Asleivsføn. Da der flulde driftes Skaaler, vilde Svein Brjoſtreip bytte 

Horn med denne, hvis Horn han paaftod var mindre, men Eivind gqav i 

Haft Svein Usleivsføn et andet, meget fort Horn, bvilfet Denne igjen 

vafte Svein Brjoftreip, fom berover blev faa forbitret, at han flere Gange 

mumlede: Stein ffal blive Sveins Banemand!" Dette hørte Givind, fom 

ſtrax fortalte det til Svein Aslrivsføn og fagde at han maatte vænte at 

blive overfalden og drobt af Svein Brjoftreip, hvis han iffe forefom bam 

og fog bam af Dage. Svein fulgte Givind8 Naad, pasfede paa, da den 

anden i Jarlens Følge gif over Guarden til den nærliggende Kirke, og 

qav ham fit Banefaar. - Eivinds Søn Magnus harde allerede en opfadlet 

Heft færdig; paa denne kaſtede Svein fig, tog, ledfaget af Magnus, Vejen 

over Bardehøjen bag Orfjara og ned til Aurridefjorden (nu Fritb-Fjor- 

den) paa den anden Side, fandt her Optagelfe og Nattely i et Kajtel, 

der ftod paa den lille Ø Daminéø (Damsey), og drog om Morgenen, 

fedfaget af Kaftellet8 Befalingsmand, til Den nærliggende Egilss. Her lod 

ban fig hemmeligt føre ind til Biffoppen, fortalte ham alt hvad Der var 

ffeet, og bad ham om Hjelp"). Biſkoppen taffede bam for Svein Brjoſt— 

veps Drab, og fagde at ban Derved havde befriet Landet for en ftor 

Plage. Han beholdt ham hos fig i Julen, men fendte ham derpaa bem- 

mefigt til en mægtig Mand paa Øen FIyrvift i Sydergerne, ved Navn 

Hodbode Hundesføn. Der forblev Stein om Vintren. Da Vaal Jarl 

erfarede fin Hirdmands Drab og Steins Flugt, begreb ban førar at Denne 

maatte være Drabsmanden, men erklærede, at han ikke ffulde gjøre bam det 

mindite Derfør, bvis han ſtrax fom tilbage. Imidlertid udeblev Stein, og man 

funde iffe engang faa opfpurgt hvor ban var; da dømte Jarlen ham utlæg, og 

inddrøg hans Gjendomme. Om Vaaren berejfte Jarlen de nordlige Der, og fik 

rede fig Indbyggernes Hengivenhed ved at uddele rige Gaver. Blandt andet 

ffjenfede han en vis Thorkell Flette Valthjof Dlafsføns Gaard paa Strjonsø, 

for at ban føulde opfpore Svein. Fortell fpurgte ftrar med Forundring, 

om han ej vidfte at Biftoppen bavde fendt Svein til Holdbode i Sydere 

gerne, hos hvem ban nu var Å god Bebold, Da Jarlen børte dette, blev 

han meget vred paa Biffoppen, og fpurgte bvorledes han fiulde lade ham 

undgjelde for em faadan Uforffammethed. Thorkell fraraadede ham at føge 

Sag med Biftoppen i Denne farlige Tid, da ban hvert Øjeblif Funde 

vænte Naqnvald Jarl, og Da trængte til faa mange Venner, fom muligt. 

Farfen indrømmede det. Siden begav ban fig til Rinansø, bvor ban tog 

Bejtfle bos en anfeet Enke ved Navn Ragna. Ogſaa bun bad bam ikke 

1) Heraf feed tydeligt, at Billjam maa have boet paa Egilsø, fr ovf. S. 662. 
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under nogen Omftændighed at lagge fig ud med VBiffoppen, eller overhored 

med Svein Asleivsføns Benner og Frænder, faa meget mindre fom Denne 

egentlig havde gjort ham en Fjenefte ved at dræbe Stein Brjoftreip, bvis 

onde Handlinger flaffede Jarlen mange Fiender. Hun raadede endog Jarlen 

til at fende Bud efter Svein Usleivsføn, ffjenfe ham fuldfommen Fil 

givelfe, og lade ham faa fine Gjendomme tilbage, for å bam at have 

en lige faa tro Støtte, fom bans Fader havde været. „Gjebve Mænd”, 

fagde bun, ,pleje ultid at gjøre meget for at blive afboldte og flaffe 

fig paalidelige Filbængere". Dette Naad faarede Jarlens Forfænge- 

fighed alt for meget „Du ev vel en forftandig Kone, Ragna”, fagde 

han vred, , men iffe har du endnu fanet Jarlsnavn, eller ffal du ſtyre her 

i Orfnøerne; har man hørt noget faa galt, fom at jeg ftulde tilfjøbe mig 

Forlig med Svein, og at jeg Derved ffulde funne flaffe mig Sejr? Gud faar 

flifte mellem mig og min Frænde Nagnvald, og fade enhver faa Held ef- 

ter Fortjenefte. Jeg har faa meget mindre funnet fornærme Ragnvald, 

fom jeg aldrig har feet ham. Hvad mine Frænder maatte have gjort ham, 

fan jeg ilfe fvare for; har jeg forbrudt mig mod ham, faa fan jeg nu 

fomme til at Døde derfor, men vil ban berøve mig mit Rige, da anfeer 

jeg den for min bedfte Ven, der bjelper mig til at forfvare det”. De 

flefte Iilftedeværende fandt ogſaa, at det var beel utilbørligt, at man 

nu bilde angribe Jarlen med Vaabenmagt for at berøve han hans 

Nige '). 

Jarlen havde dog visfelig Grund til at mistænte Biftop Viljam, 

Da Denne netop Den foregagende Høft havde gjort bin forben omtalte Nejfe 

til Norge, ved bvilfen han paa FIilbagevejen, under Vet lange Oppold ved 

det Ragnvald Jarl bengivne Hjaltland, var bleven faa pludfelig omftemt 

med Henſyn til Troen paa Magnus Jarlé Hellighed, at han fort efter 

Hjemfomften erflærede ham for en fand Helgen, og lod hans Been optage 

og føviinlægge. Dette torde maaffee endog vøre Narfagen til, at Biftop- 

pen iffe, fom man ellers funde have væntet, var Farlens Gjeft i Jule— 

gildet paa Orfjara, og at han vifte fig fan beredvillig til at befordre 

Sveins Flugt. Den bøjtidelige Optagelfe af St. Magnus's Been hade 

fun faa Dage forud (13 Decbr.) fundet Sted. Da Farlen fiden, fand- 

fynligviis efter fin Tilbagekomſt fra den nys omtalte Reſſe til de nordlige 

Øer, var tilftede ved en Mesfe, fom Biſkoppen boldt for en talrig For- 

famling, traadte en agtet Bonde fra VBefterø frem, og fagde at St. Mag- 

nus havde aabenbaret fig for ban i en Drøm, og befalet bam at fige til 

Biftoppen, at ban ønffede at blive flyttet fra Birgsaa til Kirfevaag, Hvor 

Der juft nu begyndte at Danne fig en By. „Han havde", fagde han, ,af 

1) Ørfneøypingafaga S. 196, 197, 
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Frygt for Paal Jarls VBrede i Førftningen iffe vovet at tale om Drøm- 

men, men Natten efter havde St. Magnus atter viift fig for ham og truet 

ham med baard Straf baade her og bisfet, Hvis han itte fortalte fin 

Drøm, og det i en ftor Forfamling. I denne Henfigt havde han nu inde 

fundet fig ved Mesfen". Hans Foredrag modtoges af den hele Menig- 

bed med Enthbufiasme. Alle fordrede eenftemmigt, at Helgenens Levninger 

ſkulde flyttes fra Birgsaa til Kirfevaag. Kun Jarlen fad taus, og ganſke 

blodrød i Unfigtet. Han vovede Dog iffe at lagge Hindringer i Vejen før 
Flytningen. Det var nu for feent, og vilde fun have ffadet ham felv. I 

et bøjtideligt Optog drog Biffoppen med Strinet fra Birgsaa til Kirfevaag, og 

fatte det over Ulteret paa den Kirke, føm da ſtod der, fandfynligviis St. Olafs— 

firfen, ber lige til fenere Vider var den egentlige Sognekirfe. Og her 

ftrømmede da ftrar mange Pilegrime fammen, for at vange ved St. Mag— 

nus's bellige Levninger, og paafalde hans Biftand i Nød og Sygdom. 

Det ev let at forftaa, hvad Virkning alt dette maatte udøve paa Folke— 

ftemningen til Bedfte for Ragnvald Jarl, St. Magnus's Syſterſon, og til 

Stade for Paal Farl, der var Søn af hans Dvabsmand, og fom Ddesuden 

ej havde lagt Skjul paa, at Iroen paa Magnus's Hellighed var ham me— 

get imod. Det er derfor iffe at undreg over, om der nu berffede et fpendt 

Forhold mellem ham og Biſkoppen, og det bliver, fom vi ovenfor ptrede, 

mere end fandfynligt, at Viljam under fin fidfte Rejfe til Norge hemme- 

fig var paavirfet af Kol, der vift iffe undlod efter bedfte Etne at bear- 

bejde Opinionen blandt Orfnoboerne til fin Søns Fordel, og fom var 

alt for flog til iffe at øjne af Den Nytte, man funde bøfte af Ragnvalds 

nøje Slægtffabsforhold til Helgenen, hvorfor vi ogſaa i det Følgende fee 

ham opfordre Nagnvald til at begynde fit Fog med Bøn og Paakaldelſe 

til den hellige Magnus. Vi finde ligeledes Biftop Villjam fra denne Tid 

fom en Ben og Tilhanger af Ragnvald Jarl, et Tegn til, at Moget maa 

været foregaaet, fom fjernede barm fra Paal og drog ham over til Magne 

valds Parti *). 

Da Vaaren nærmede fig (1136), fod Paal Jarl, der neppe fan have 

favnet Gfterretninger om bvad Kol og Nagnvald imidlertid toge fig for, 

paa ny bolde Vagt ved Veterne, fornemmelig den paa Fridarø og NRinansø. 

Strar efter Paafte vare Kol og Nagnvald efter Beftemmelfen færdige med 

dereg Udruftninger, og Droge til Bergen, bver med fit Langftib, foruden et 

Fransportfartøj; Deres Ven Samund fulgte dem med et tredie Langftiv. 

1) Magnus Jarls Saga S. 535, 538, Ut dette ſtkede endog Fort efter Jar— 

leng Hjemkomſt fra Norderøerne, ſtjonnes deraf at GStriinlægningen fandt 

Sted 13de Decbrs fiden den Tid og indtil Jarlens Hjemkomſt faars neppe 

han og Biffoppens og ved Paaftetid begyndte Fejden mellem ham vg 

Ragnvald. 
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I Bergen gav Kong Harald dem et Langftib; Jon Fot ſtodte til dem 

med et, og et fjette, tilligemed en Fragtſkude, bragte en Datterføn af 

Steigar-FThore, ved Navn Aslak Grlendsføn paa Herno, Der ogſaa flute 
tede fig til dem. Da den fille Flaade var famlet, havde dei alt 6 frore 

Skibe, fem Studer og tre Fragtftibe. Da de lag ved Hernøerne og væne 

tede paa Vind, fom der et Skib veftenfra, af hvis Befætning De erfarede 

Paal Jarls Forberedelfer til deres Unfomft. Ragnvald lod nu blæfe til Huus- 
thing, og boldt her en fang og ſmuk Tale for fine Mænd om det Fiende 

ffab, Paal Jarl og dennes Filhængere vifte bam ved at ville med Vaa— 

benmagt holde ham ude fra det Nige, fom Dog ved Arveret tilfom bam, 

og font Norges Konger bavde givet bam; han erklarede, at han enten vilde 

vinde Øerne eller fade Livet. -GSandfynligviis fit man maaſkee førft nu 

Gfterretning om at St. Magnus's Skriin var flyttet til Kirfevaag, og 

indfat i den derværende Kirfe. Hans Filhørere modtoge Valen med Bi- 

faldsraab, og tiffagde ham deres trofafte Hjelp. Derpaa ftod hans Fader 

Kol op og fagde: Bi have nu hørt fra Orknoerne, hvorledes alle Mand 

Der i Forening med Vaal Jarl ville gjøre dig Modftand og bindre dig 

t at fomme i Befiddelfe af Herredømmet, bvilfet vifer, bvor længe de bee 

vare Fiendføabet mod dig og Dine Frænder. Mit Raad er nu, at du fø- 

ger Biftand hos Den, fom vigeligft fan give Den, nemlig hos den hellige 

Magnus Jarl, din Morbroder, vg beder jeg Vig Derfor at anraabe ham 

om at ban vil forunde dig den Arvedeel, fom ban har efterladt; hvorimod 

du bøjtideligen fover, at du, faafremt du bliver Herre over Verne, fader 

opbygge en Steenkirfe i Kirfevaag, fom flat blive det herligfte Munſter 
der i Landet, at du fader det indvie til ham, vg fljenfer det faa meget 

Gods, at hans bellige Levninger faa vel fom Biftopsftolen fan vorde over- 

flottede Dertil”. At Kol her iffe nævnte et Ord om, hvad han maaftee 

allerede underhaanden bavde udrettet, og at ban endnu føidrede Stemnin- 

gen paa Øerne fom fiendtlig, faa fænge ban ikke perfonligt bavde forvisfet 

fig om den, var vimeligt nok. Alle bifaldt, hvad han havde fagt, og Loftet 

blev bøjtideligt aflagt. Derpaa fejlede de affted med en god Vind, og fom 

beldigt til Hjaltland, hvor Jndbyggerne mødtøge dem med Glæde og gave 

dem mange Gfterretninger fra Orknøerne. Forſt og fremft overlagde man 

nu om, hvorledes man føulde bære fig avd for at fomme over til Orkn- 

øerne uden at VBeterne bleve tændte. Kol drog til den Ende afſted med 

en heel Deel ſmaa Skibe, dog uden at bejfe Sejl, foørend ban fom faa 

nær Fridaro, at man funde fee Dem Derfra. Dagfinn Lodvesføn bed den 

Mand, fom vogtede Veten paa Øen; da han med Get fif alle disſe Skibe 

at fee, fod han Veten ſtrax antænde, og begav fig Derpaa affted til Paal 

Jarl. Kol vendte derimod tilbage til Hjaltland, faa fnart han faa Veten 

brænde. Imidlertid tændtes de øvrige Veter føndenfor Fridarø; Der blev 
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Uro og Hærløb over alt, og fra alle Øerne ilede man, fom VBeftem- 

meffen fød, fil Nofas, for at famle fig om Jarlen. Men da der gik tre 
Dage hen, uden at man faa eller hørte til Magnvald, begyndte de flefte at 

fnurre, og fagde at det var bhøjft uforfvarligt at tænde Veten og volde 

faa megen Uvo bare fordi man faa nogle Fiſkere ude i Søen. Man fljendte 

paa Thorſtein, Ragnas Søn, der havde fadet Veten paa Rinansø tænde; han 

undffyldte fig med at ban ej funde andet, Da ban faa Fridarø-Beten 

brænde, og fød Skylden paa Dagfinn. Dagfinn fvarede med Skjeldsord; 

Thorſtein hug i Brede til ham med fin Øre, og gav ham VBanefaar: de 

øvrige tilffedeværende grede til Vaaben og toge Parti, deels med Dagfinns 

Fader, fom vilde hevne ham, deels med Fhorftein; og der opſtod nu en 

formelig Kamp, der varede indtil Jarlen fom og fik flilt dem av. Da fit 

den anſeede Bonde Kuge paa VBefterø mæglet Fred mellem dem, og gjorde 

dem begribeligt, at det hele fun havde været en Lift af Fienden. Da der 

faafedes endnu ingen Fare var paafærde, blev man enig om at føilles ad 

og Drage bver til fit. Til at pasfe Veten paa Fridarø fattes en anden 

Mand, ved Navn Erif. Imidlertid havde Kols gamle Ven Une, der i 
fin Tid bjalp Hallvard faa godt til at tage Hevn over Brynjulf, begivet 

fig til Fridarø, forflædt fom en Fijfer, og foregivende, at ban var bleven 

udplyndret af Ragnvald Jarls Mænd. Man bavde troet hans Ord, og 

mobdtaget ham godt; i fort Tid gjorde han fig faa nøje fjendt med Be- 

boerne, at han funde tilbyde Erik at pasfe paa Veten før ham, fiden ban, 

fom han ſagde, alligevel iffe havde andet at beſtille. Erik movdtog Filbudet, og 

nu benyttede Une hvert Hjeblik, han var afene ved Veten, til at flaa Vand paa 

Den, faa at den omfider flet iffe fod fig antænde. Ragnvald væntede nu, indtil 
en ffarp Oſtenvind i Forbindelfe med heftige Strømninger faaledeg oprørte 

den brede Befterøfjord (mellem Vefterø og Roſso), at den ej var frem 

fommelig, bvorimod man godt funde fomme fra Hjaltland til Vefterø. Fil 

denne O ftyrede ban da fin Kurs, fydveftligt over Dvynraft. Man faa vifte 

nof Sfibene fra Fridarø, men da man ffulde fætte Ild paa Veten, var Une 

ingenfted8 at fre — fandfonligviis var han allerede bemmeligt vendt tile 

dage til Ragnvald —, og Veten fel befandtes faa vand, at Den ej vilde 

fatte Id. Erik, fom nu ffjønnede Liften, bavde intet andet at gjøre, end 

at ſkynde fig affted, for perfonligt at bringe Paal Jarl Gfterretningen om 

Fiendens Mærmelfe. Imidlertid fom Ragnvald en Fredag Aften med fin 

Flaade udindret til Havn (ru Pier 07 Wall) paa Vefterø, hvis Indbyggere 

ftimlede fammen, men efter Den før omtalte Kuges og en anden anfeet 

Bondes Raad befluttede fig til, forft at bede Farlen om Grid eller Vaa— 

benftilftand, fiden at underfafte fig ban og fværge ham Froffabsed. Un— 

Derkaftelfen var imidlertid iffe oprigtigt meent, og man fom under Vejr 

med, at Kuge foranffaltede hemmelige Sammenfomfter og Stemplinger for 
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at fvige Jarlen. Men Forføget fvalte3, inden det fom til Udbrud, og Jar— 

fen var flog eller ædelmodig nok til itte at lade nogen undgjelde derfor. 
Han fod Kuge, der var greben vg fængflet, fætte i Frihed, efter at have 

givet ham en alvorlig Advarfel, vg. Troſkabsloftet aflagdes paa my. De 

nærmefte Oer underfaftede fig ligeledes Nagnvad. 

Ved Gfterretningen herom fammenfaldte Paal Jarl et Thing paa 

Roſss, og æffede Raad om, hvad der nu var at foretage. Nogle meente, 

at det var bedt at aabne Underhandlinger med Ragnvald, og tilbyde ham 

Halvdelen af Jarledømmet, fom han fra førft af bavde forlangt. Undre 

forefloge at man ffulde fjøbe Ragnvald bort med en ſtor Pengefum, og til- 

bøde fig at bidrage dertil; nogle ftemte for Krig. Ragnvald, fom havde 

haft hemmelige Udfendinger paa Thinget, og faaledes vidfte, hvad der var 

forbandlet, fendte nu tvende Mænd af dem, Der paa Oerne havde taget 

hans Parti, til Biftop Villjam med Anmodning om at mægle Forlig. 

Hertil var Biffoppen ftrar vrede, og det Iyffedes ham at tilvejebringe en 

fjorten Dages Baabenjtilftand, for at man imidlertid funde underhandle om 

et endeligt Forlig. Det beftemtes tillige, pan bvilfe Oer enhver af Jar- 

ferne i denne Mellemtid ſkulde have fit Tilhold; i Folge beraf begav Ragn— 

vald fig til Roſss, Paal til Rolfss.  Stilftanden bindrede dog iffe den 

forben omtalte Svein Usleivsføns Frænder fra at overfalde Thorkell Flette, 

Der nu fad paa den Gaard, der havde tilbørt Sveins Broder Valthjof, 

og brænde ham inde felv Ode. De begave fig fiden til Ragnvald og tile 

bøde ham deres Vjenefte, truende med, at Hvi8 han iffe modtog Den, vilde 

de med alle deres Slægtninger drage til Paal. Ragnvald var iffe den, 

der vifte faadanne Folk fra fig. Han fif nu i faa Dage faa fort Tillob, at 

han funde fade fine Venner, Jon, Salmund og Aslak, tilligemed mange andre 

af fine Krigsmænd, drage hjem. De tilbode fig vel at blive hos ham, 

indtil man fil fee, hvorledes alt gif, men ban fvarede: ,jeg tror nok, at 

hvis Gud vil unde mig Nige ber paa Øerne, faar jeg Hjelp nok af ham og 

min Frænde Maqnus Jarl, om I end vejfe hjem til eders Ejendomme“. 
Da vendte de tilbage til Norge. 

Men Den virffomfte Bundsforvandt fil Ragnvald uformødet i den 
raffe og liftige Svein Asleivsføn, der ved en enefte fnedigt udtænkt og 

driftigt udført Handling udrettede mere end hvad flere Aars Krig vilde 

have funnet bevirfe. Han havde, fom vi have feet, opholdt fig fiden Ju— 

fen paa Syderøerne. Derfra begav han fig tidligt om Vaaren til Skot— 
fand, bvor han tilbragte nogen Tid hos Farlen Maddadh i Uthole, og 

havde mange hemmelige Forhandlinger med han og hans Huftru Margrete, 

Harald Jarls Sylter. Her fil han nærmere Beffed om, Hvad der imid- 

fertid havde tidraget fig paa Orknoerne, og flyndte fig Defto mere at komme 

tilbage. Paa Bejen beføgte han Frafart3 Broder, Ottar Jarl i Ihorsaa, 
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og forligede fig med ham paa Syfterens Begne for bvad hun havde fadet 

fin Sonneſon udføre, nemlig JIndebrændingen af Sveins Fader Olaf. 

Ottar betalte Bøder, og tilfagde Svein fit Venſtab. Svein fovede Deri- 

mod, at ban ffulde underftøtte Harald Jarls Søn Erlend unge, naar 

ban engang vilde gjøre Fordring paa Jarldømmet. Dette Løfte fan neppe 

have været oprigtigt meent fra Sveins Side, tbi det vifte fig fnart, at 

hvad han bavde aftalt i de hemmelige Forhandlinger med Mavdadh og 

Margrete, figtede til noget ganføe andet, end at paatale Erlends Nettig- 

beder. Fra Thorsaa drog Svein over til Orfnøerne paa en Fragtſkude, 

Bemandet med 30 Mand. Han tog iffe den fævdvanlige Bej lige over til 

Nagnvaldåø og Derfra til Stalpeidet, men ſtyrede derimod veftenfor Roſſss og 

ind i Evjefund mellem denne O og Rolf, hvor Paal Jarl, fom vi have 

feet, opholdt fig under Vaabenftiljtanden, og juft var til Gjeftebud hos 

Gigurd paa Veſtnes. Da Fartsjet nærmede fig Øen, lod Svein 20 af 

fine Mænd lagge fig ned og dakke fig til med Klæder, faa at man ej 

funde fee dem, medens fun ti bleve fiddende oppe ved Marerne. Fra en 

Hojde ganſke tæt ved Kyſten bleve De anraabte af nogle Mænd, fom 

troede at de vare Kjøbmænd, og bade Dem vo hen til Veftnes for at 

falbyde Paal Jarl deres Varer. Stein, fom faaledes fik vide, at Jarlen 

var paa Øen, og det ikke langt borte — Veftnes ligger nemlig ved Eb— 

jefund — [od nu fine Folk ro nærmere for at forhøre fig nøjere; og Mændene 

fortalte dem, at Jarlen juft da befandt fig ganfte i Nærheden; han 

var denne Morgen tidligt gaaet ud felv tyvende, for at jage Qtere i en 

Urd ftrar neden under bin Hojde, hvor De nu ftode, og ban var endnu 

iffe fommen tilbage. Da Stein hørte Dette, lod ban Fartøjet fægge i 

Rand paa et Sted, hvorfra det ej funde ſees fra Højden, befalede fine 

Mænd at væbdne fig, og gif op par Oen med dem. Hans Henfigt var 
hverken meer eller mindre end at opfnappe og bortføre Jarlen. Dette lyk— 

kedes fuldfommen; han traf fnart Den paa et Ungreb af dette Slag ganſke 

uforberedte Jarl med hans Følge, og gav fig ſtrax i Kamp med ham. 

Jarlen og hans Mænd forfvarede fig haardnakket, men Svein havde Over- 

magten, og efter at alle Jarlens 19 Mænd, og fer af Sveins, vare faldne, 

blev han tagen til Fange og bragt ombord paa Sveins Fartøj. Svein 

ſkyndte fig nu pjebliffelig tilbage, førft ad den famme Vej, ban var kom— 

men, nemlig beftenfor Roſso, Derpaa gjennem Grimsø-Sundet og føraas 

over Pettlandsfjorden øftenfor Duncansby, og videre indad Bredefjorden 

(Murravfirth) til Ekkjals- (Oil) Bakte; der [od ban Skibet blive tile 

bage med 19 Mand, men vejfte felv, ledfaget af De øvrige og Den fangne 

Paal Jarl, op til Athole, hvor ban overleverede hamn til Maddadb Jarl. 

Maddadh og Margrete modtoge Paal Jarl med hyklet VBenligbed; han lod 

ham fidde i Højfædet hos fig, og Syfteren fysfede ham endog, da hun 
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fom ind i Hallen med en heel Deel Kvinder i fit Følge Men intet 

mindre end venlig Behandling var ham tiltæntt. Thi fra den Tid børte 

eller faa man ej mere til ban. — Hvad der egentlig foretoges med ham, 

blev aldrig vet befjendt; men der gif et Sagn om, at Margrete havde ladet 

Svein ſtikke hans Ojne ud, Derpaa hodt ham i Fængfel en Tidlang, vg 

endelig fadet ham dræbe. Sbein felv fortalte fiden ved fin Filbagefomft 

til Orknoerne den heel ufandfynlige Hiftorie, at Margrete en Dag erkla— 

rede, at hun vilde fende ham til Ragnvald Jarl for at forelægge denne 

Valget, om han vilde bave Paal Jarl, eller hendes og Maddadhs treaarige 

Søn Harald til Medregent, men at Paal Jarl, der var tilftede og hørte 

Det, fagde, at han efter Den Skam, der var ham overgaaet, og hvori han 

fan Guds Straf for bans Faders Misgjerninger, iffe nogenfinde vilde 

vende tilbage til Ortnøerne, men ende fine Dage i et eller andet Klofter, 

Hvor man, om man vilde, funde holde Vagt over bar, faa at han ej flap ud; 

at han overdrog fine Nettigbeder til Syfterfønnen Harald, og at Stein, 

naar han fom tilbage til Orknøerne, gjerne funde fige at han baade var 

blindet og femlæftet, for at hans Venner itte fenere flulde finde paa at 

opføge ham og frifte ham til atter at træde ud i Verden. Hvad man her 

ſkal tro, Sagnet eller Sveins Beretning, ev ifte let at fige; men over- 

vejende Grunde tale dog til Fordeel for Det førfte. Thi deels pasfede en 

faadan Grufombed fom den, for hvilfen Paal Farl ffulde være bleven et 

Offer, alt før vel med den Raahed og Vildhed, fom paa denne Fid og 

fænge efter endnu Harafteriferede de feltiffte Soter, og Ven havde desuden et 

Forbillede den Behandling, fom Kong Magnus i Norge nys var bleven 

underkaſtet; deels var Det fun ved at fammenfmede en Hiftorie fom den, 

Stein fiden gav til Bedjfte, at man funde faa Folk til at tro, Hvad der i 

fig felv War faa lidet fandfynligt, at Paal Jarl virkelig ſkulde have over- 

Draget fine Nettigheder til Margrete8 Søn Harald. Men hvorledes nu 

egentlig Sammenhængen var, ov Det vift, at intet funde fomme belejligere 
for Nagnvald Jarl, end Paals Bortførelfe. Da man paa Veftnes be- 

gyndte at forundre fig over at han blev faa fænge borte, fendte Sigurd 

Folk ben at lede efter ham; De fandt fnart De Dræbtes døde Legemer og 

andre Spor af Striden, men til deres Forundring ikke Jarlen felv. Sig— 
urd fendte ftrar Bud til Egilso for at underrette Biffoppen om det fore- 

faldne. Biſkoppen begav fig til Sigurd, for at børe nærmere Befted. 

Denne vtrede fin Mistanfe mod Ragnvald Farl, men Biffoppen fagde at 

Nagnvald Jarl ej var iftand til at begaa en faadan Nidingsdaad, og at 

Der vift maatte være andre med i Syillet. Der blev fiden meldt, at en 

Mand, der boede fydligt paa Roſso, bavde fret biint Fartoj paa dets 

Vej baade nord og fydefter, og man gjettede nu paa, at Den rænkefulde 

Frakark og Ølve Rofta atter havde været ude. Imidlertid blev det 



752 Harald Gille. 

befjendt paa alle Øerne, at Paal Jarl var fommen bort, uden at nogen 

vidfte bvor ban var bleven af, og de flefte fandt det under disſe Omftæn- 

digheder raadeligft at underkafte fig Ragnvald. Mange begave fig derfor 

ftrar til ban og fvore ham Lydigged. Nogle, hvoriblandt Sigurd af Veft- 

nes og hans Sønner, fagde at de ikke vilde aflægge Froffabsed til nogen 

anden end Paal, førend De havde faaet at vide, hvor Det var blevet af 

ham; andre fatte fun en beftemt Frift, efter bvis Udløb de erklærede fig 

villige til at bylde Ragnvald, bvis de da endnu iffe havde hørt noget fra 

Paal. Ragnvald føjede fig flogeligt efter Dem, og Da nogle harde fat en 

fortere, andre en lengere Frift, fom han paa den Maade til at holde flere 

Hvidingsthing, efter fom nogle af Bønderne indfandt fig og gik Ham til 

$Haande. Paa et faadant Thing ved Kirfevaag faa man en Dag ni be 

væbnede Mænd omme op fra Skalpeid )). Da de fom nærmere, vifte det 

fig at deres Anfører var Svein Asleivsføn. Ulle bleve, fom man let fan 

forftaa, heel nysgjerrige efter at vide, hvad han havde at fortelle. Hans 

Frander og Venner ftimlede om ham, og gjorde han Sporgsmaal paa 

- Spørgsmaal; men han vilde iffe ud med noget, og forlangte fun at faa 

Biftoppen i Tale. Denne, fom altid havde været bans Ven, tog godt 

imod ham, og De gif begge til Side for at tale fammen å Hemmelighed. 

Svein fortalte nu Biffoppen alt hvad der var fleet; denne forbaufedes der- 

over, bad Svein at vænte, bvor ban var, gif atter tilbage til Forfamlin- 

gen, og forlangte Ovdet. Da det var blevet ham tiljtaaet, - talte han om 

den haarde Dom, Paal Jarl bavde ladet overgan Svein formedelft Dra- 

bet paa Ugjerningsmanden Svein Brjoftreip, og bad Nagnvald Jarl og 

den forfamlede Mængde om at tilbagefalde Fredløshedsdommen og atter 

ffjenfe ham Grid. Ragnvald tilftod bam Grid for tre Dage, men vilde 

iffe give noget vderligere Tilſagn, fan fænge han iffe bavde erfaret hvad 

Der egentlig ſtak under, thi Det Var, fagde han, tydeligt at fre paa Bi- 

ffoppens Mine, at ban vidfte meget, fom ban endnu ikke vilde aabenbare. 

Biffoppen fvarede, at Svein intet ønftede belter end at tale med Jarlen 

og blive hans Mand. „Jeg har juft ikke alt for mange Benner her å 

Landet”, fagde Jarlen, ,09 funde for den Saga Skyld not onſke at mode 

tage hans Tilbud, men førft maa jeg Dog tale nærmere med ham felv”. Dette 

ffede: Ragnvald, hans Fader Kol, Viffoppen og Svein havde en Sam- 

menfomft, bvor Denne gav fuldftændig Beſked om det forefaldne, og bvor 

de aftalte den bedfte Maade, paa bvilfen Sagen funde meddeles Folket. 

Ifølge Denne Uftale qav Jarlen den følgende Morgen alle dem, fom vilde, 

Tilladelſe til at Drage bjem; da faaledes den frørfte Mænqde havde for- 

1) Sfalpeid, nu Scalpa eller Scapa, ligger Fun en Fjerdingvej fra Kirfevaag, 

og fra Bakken føndenfor Byen overſeer man næften den bele Vej derned. 
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fadt Thinget, faldte han de pvrige een for een til fig, lod dem tilfige 

Svein Grid, og fortalte Dem, hvad der var fleet; derpaa fendtes Haafon 

Karl af Papule, St. Magnus's Halvbroder, til Siqurd paa Veftnes, for 

at overbringe bam og dans Sønner Efterretningen om at Paal Jarl var 

fangen, femlæftet, og berøvet al Udfigt til at gjenvinde Riget. Efterretnin— 

gen gif bam meget nær, men Da det ffede nu engang ikke lod fig gjøre 

om, og Det vifte fig, at Ragnvald Jarl ingen Deel havde deri, be- 

fvemmede omſider ogſaa ban fig til at bylde ham. De øvrige, der hidtil 

bavde boldt fig tilbage, fulgte bans Grempel, og ſaaledes ftod Ragnvald 

Fart endelig ved Maalet, at være anerfjendt fom Orknoernes Herre. Han 

nolede beller iffe med at ſkride til Opfyldelfen af fit Løfte. Grundvolden 

til St. Magnus-Kirfen blev afftukfen paa et bvjere, frit beliggende Sted 

ftrar føndenfor Byen; og man tog færdeles ivrigt fat paa Bygnings— 

arbejdet. Den, der egentlig foreftod Det, og beftemte, hvorledes alt ſkulde 

pære, bar Nagnvalds Fader Kol. Efter fom Arbejdet føred frem, blepe 

imidlertid Udgifterne derved faa trykkende for Jarlen, at han ej Funde fort- 

fætte det med faa megen Kraft fom fra førft af, og maatte raadføre fig 

med fin Fader om, hvorledes ban føulde opdrive Dde fornødne Midler. 

Kol forefløg ham da, fom det beder, at tilbyde Bønderne den Net, engang 

for alfe mod en beſtemt Pengefum at funne indløje deres Ovdel, i Stedet 

for at Odelen hidtil ved enhver Befidders Død var bjemfalden til Jarfen, 

faa at Arvingen bver Gang havde maattet indløfe den: en Byrde, fom 

Folfet fandt meget trykkende, og fom næften fynes at maatte være bleven 
paatbungen Det ved et Magtfprog af Thorfinn Jarl, der maaſkee har for- 

tolfet Den tidligere Filbagegivelfe af Odelen ved hans Fader Sigurd Farl, 

fom om den fun gjaldt den da levende Generation, faaledes at Odelen atter 

ſkulde bjemfalde til Jarlen, efterbaanden fom de, der af Sigurd vare fri- 

tagne for FIndløsningen, Døde bort. Anderledes fan hiin Beretning, fom 

viftnof bar fin fulde Rigtighed, ifær da Dden fnytter fig til den merkelige 

Kirfebygning, neppe forflares !). Ragnvald fulgte Naadet, fammenfaldte 

1) Der omtales, fom man vil erindre, før denne Tid to Odels- Jransaktioner 

paa Orfnøerne, den førfte firar efter Harald Haarfagres Tog 890 (fe ovenfor 

I. 1. 6. 516), da Bønderne miftede deres Odel, hvorom der gaves tvende 

Sagn, eet, ifølge hvilket Torv-Einar, fif den afftaaet til fig imod at udrede 

de Bøder, Harald havde lagt paa Derne, et andet, hvorefter Harald felv 

lod fig Odelen tilfpærge, men forlenede Einar med Øerne;z den anden, da 

Sigurd Lodvesføn tilbagegav Odelen for at faa Bønderne til at underftøtte 

ham mod Skote-Jarlen Finnlaid (I. 2. S. 533). Begge disfe Beretninger 

tilhøre dog vel mere Sagnet, end Hiftorien, og behøve neppe at tages alde: 

les bogftaveligt. Man har i de følgende Generationer føgt at forklare fig 

Ovelsforholdet, og vidft at Transaktioner derom havde fundet Sted: faaledes 

Mund. Det norſte Folks Hiftorie. J. I. 48 
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et Thing, og gjorde Bønverne det omtalte Vilbud. Disfe gif med Glæde 
ind derpaa, og vedtoge at betale Jarlen en Mark af hvert Plogsland paa 

Øerne, imod at Indlosningen for Gjtertiden flulde ophøre. Derved ind- 

fom Penge nok, faa at Jarlen funde fortfætte Arbejdet med fornyet Kraft, 

og maaffee efter en mere udvidet Plan, end det fra førft af havde været 

paatæntt. Den prægtige Magnuskirke fnejfer endnu ved Kirfevaag, i vel 

vedligeholdt Stand, et ærværdigt Minde om Nagnvald og hans Fader, og 

om de Begivenheder, der fremfaldte dens Opførelfe. Vel er Den fiden 

efter bleven udvidet og forffjønnet, men Dens væfentligfte Deel, de pjtligfte 

Taarnpiller tilligemed det tilffødende Parti af Choret, maaſkee ogſaa Kors— 

fløjene, bidrøre dog fra Ragnvalds Iid, og afgive et merkeligt Vidnesbyrd 

om den Jndfigt i Bygningsfunften, fom en fornem norff Lægmand paa de 

Fider maa bave befiddet 1). Kol felv oplevede vel neppe at fre den af 

ham udkaſtede Plan fuldført, thi ban, fom allerede paa den Tid, da Kir— 

fen grundlagdeg, var en gammel Mand, fan ej bave levet faa mange Aar 

derefter: ban nævnes heller iffe i VBeretningerne om de følgende Begiven- 

beder paa Orknoerne eller i Norge, hvori dog faa vel hans anfeede Stil— 

fing, fom bans højt agtede Klogftab, vilde have gjort ham til em af de meeft 

fremragende Deeltagere, om han havde været i Live*). 

har vel Sagnet dannet fig. Men hvad der fortælles om Ragnvald, i den 
hiftoriffe Iidsalder, neppe 90 Aar førend Sagaen førfte Gang nedføreves, 

og hvad der maaffee endog ved Dokumenter i Kirkens Urkiv i fin Tid Funde 
oplyſes, maa anfees aldeles fiffert. VBeretningen om Sigurd Jarl maa alt 

faa forklares faaledeg, at den pasfer til denne, ikke omvendt. 

Det er Fjendeligt nok, at Kirfen, faadan fom den nu feer ud, tilhører for- 

ſtjellige Bygningsperioder, hvoraf den fildigfte folder i det 15de Uarhundrede. 

Hvad der aldeles utvivlfomt tilhører Ragnvalds Tid, er, fom det angives i 

Worsaae's , Minder om de Danffe og Nordmændene m. m.“ S. 312, den Deel 

af det nærværende Ghor, der fra de øftligfte Faarnpiller omfatter de nær: 

meft øftenfor ftaaende Piller", Men at Ragnvald og Kol maaſtee ogfaa 

kunne have opført Korsfløjene eller overhoved den Deel, fom næft den oven 

nævnte vifer fig at være ældft, fynes at antydes i den kyndige Oldforføer 

og Gttlefiolog, Sir Henry Dryden'8, fammefteds (GS. 314) anførte Forkla- 

ringsmaade: , Ragnvald begyndte at bygge en Kirke efter en meget mindre 

- MaaleftoÉ, end den nærværende. Han Fom i JForlegenhed for Penge, folgte 

Odelsretten paa Herne, fit Penge nok, og fortfatte nu Kirkebygningen efter 

en førre Plan og med bedre Urbejdere end for”. Maaſtee Kols fimplere 

Plan da er bleven fravegen, og ftørre Pragt anvendt. Den Formodning 

ligger ellers nær, at Kol, der viftnok maa have været bekjendt for fine Indfigter 

i BygningsÉunften, ogfaa har været tagen paa Raad med, da Domkirken i 

Stavanger, til hvis Stift Eadafylte, hans Hjemftavn, hørte, ſtulde opføres, 

hvilket netop indtraf i Kolé yngre Dage. Men den ældfte Deel af benne 

Kirke er færdeles fimpel; og for faa vidt Kol har haft Deel deri, or det ikke 1 

rimeligt, at han føulde have anvendt førre Pragt paa Magnustirken. 

?) Drtnøyingafaga S. 200—208. 

1 
— 



Syderoiſke Unliggender. 755 

75. Begivenheder paa Sydergerne, Jsland og Grønland. 

Paa Syderøerne, Norges andet ftørre Skatland, var det i Denne 
Tid forholdsvis frille, thi Dlaf Bitling, fom ban kaldtes, Gudrød Mera— 

naghs Søn, der efter Magnus Barfods Fald var bleven hentet fra Eng- 

fand, og tagen til Konge, var en fredelig Mand, hvem de firkelige Anlig- 

gender fornemmelig faa paa Hjertet. Saaledes gav han alle Kirfer paa 

Oerne Jordegods og Privilegier; navnlig ffjenfede han Abbed Ivo i det 

nys oprettede Ciftercienfertlofter paa Furneſs i Yorkfhire en Deel af Kron- 

godfet paa Man til Oprettelfen af et Filial-Klofter i Rusfin paa denne 

Ø, fom ogfaa virkelig fom iftand (1134). Han var, fige8 der, andægtig 

og ivrig i Gudsdyrfelfen, og yndet faa vel af Gud fom af Menneffer, 

hvorfor hans Underfaatter bare over med hans huuslige Svagheder. Her— 

med figte8 til, at ban havde flere Friller, med hvem han fit mange Børn. 

Han var førft gift med en Datter af den føotffe Høvding Fergus i Gal- 

loway, fiden, fom vi have feet, med Ingebjørg, en Datter af Haafon 

Orkno-Jarl i hans Forbindelfe med Helga Maddadhsdatter, og faaledes 

en Heelfyfter til Harald Jarl og Margrete, Jarlen af Atholes Hujtru '). 

Olaf, heder det, levede i faa nøje Forbindelfe med Kongerne paa Irland 

og i Sfotfand, at ingen vovede at forftyrre Øernes Fred.  Heraf fan man 

vel flutte, at Forbindelfen med Norge maa have været temmelig løs: der 
er heller ikke fynderlige Spor af at Magnus Barfods Sønner have gjort 

fig nogen videre Umage for at bringe Olaf til at erfjende Deres Højhed. 

I bvad Forhold Harald Gille, der felv fom fra de Kanter, ftod til bam, 

om ban med eller uden hans VBidende var vejft til Norge, eller om der 

endog var en hemmelig Forftaaelfe mellem dem, oplyfes iffe. For pvrigt 

fader det til, at Olafs eget Herredømme over Syderøerne var temmelig 

fvagt, og at Høvdingerne der før det mefte raadede fig felv, medens han 

fad i Rolighed paa Man. En af disfe Høvdinger var den ovenfor nævnte 

Holdbode paa Vyrvift, hvis Fndflydelfe fynes at have været meget ftor. 

Paa denne Vid fremftod ogfaa en anden Høvding, der fnart ervervede det 

ftørfte Bælde paa disfe Kanter: det var Sumarlide, Gillebrigdes Søn, 

og en Sønneføn af hiin Gile-Adomnan, der efter fin Fader, GSumarlide 

den eldres, Død var fordreven af Kong Gudrød fra fine YGSttebefiddelfer 

D Olafs Giftermaal med Uffrefa, Datter af Fergus i Galloway, omtales i den 

Manffe Krønife, hans Giftermaal med Ingebjørg af Orkno i Orkneyinga— 

faga GS. 138. Ut Ingebjørg var hans anden Kone, fføjønnes deraf, at hun, 

fom en Datter af Haakon Jarl og Syfter af Margrete, der blev gift om: 

Ering 1130, neppe heller Eunde være giftefærdig før denne Tid, og, fom vi 

erfare, var gift med ham i 1135, da Frafark føgte Hjelp i Syderøerne, me: 

dens derimod Gudrød, hans Søn med Affreka, død 1187 fandfynligviis var 

fød omkring 1120, ligefom det heller ikke ev vimeligt, at Olaf frulde have 

været ugift lige fro 1103 til 1130. 

48 * 
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i Argyll, og havde taget fin Filflugt til Irland!). Sumarlide, der 

ej funde finde fig i Landflygtigheden og den underordnede Stilling, hvori 

ban var fommen, vendte bemmeligt tilbage til Argyll, fatte fig i Spidfen 

før Jndbyggerne i Morven, og gjorde fig inden føje Tid til Herre over 

hele Morven, Lochaber og Argyll, ja endog over Øerne Urran og Bute, 

der egentlig regnedes til Syderøerne*). Der findes intet Spor af at 

Kong Olaf modfatte fig ham; derimod fit Sumarlide, dog fun, fom det 

beder, ved Lift, bans Datter af førfte Egteſkab, Ragnhild, til Egte, bvile 

fet, fom den Manfte Krønife figer, var til hele Rigets Ulykke, formedelft 

de fire Sønner, Sumarfide havde med hende. Her figtes til Rigets paa- 

følgende Deling og de voldfomme Tronſtridigheder. Trods Giftermaalet 

bar dog neppe Forftaaelfen mellem Olaf og den mægtige Sumarlide været 

fynderlig god; og den Omftændighed, at Olaf nu i bam havde faaet en 

farlig Medbejler, medens ban tillige havde at befrygte Tronprætenfioner og 

Angreb af fin ældre Broder Haralds trende Sønner, der opholdt fig I 

Dublin 3), har maaftee gjort ham mere tilbojelig end før til at føge Hjelp 

fra Morge og erfjende Den norffe Konges Højbed, faaledes fom Det i det 

følgende vil fres. 
Paa Island var det I Denne Tid ligeledes temmelig frille. Flere 

af de mægtige og anfeede Mænd, fom i Aarhundredets tidligere Deel havde 

haft meeft Fndflydelfe, døde paa Harald Gilles Iid, nemlig Havlide 

Maarsſon (1 1130), Biftop Thorlaf Runulfsſon i Staalbolt, (1133), 

og den færde, bøjt fortjente Bidenffabsmand, Sæmund Sigfusføn (den 

frode) i Odda (f 1133). Ti Aar i Forvejen havde Thorlak og hans 

Medbiſkop Ketil i Hole ordnet de firfelige Ynliggender ved at udgive og 

faa vedtaget Den førfte Chriſtenret paa Island (1123); de vare opfordrede 
Dertil af Grøebiffop Asfer, men det fige8 udtrykkeligt, at De toge Somund 

den frode faa vel fom andre fyndige Mænd paa Naad med*). Thorlak 

efterfulgtes af Magnus Einarsſon, bvis Fader Ginar var en Søn af 

den Magnus, fom Faderen, Thorſtein Siduballsfon, havde opfaldt efter 

Kong Magnus den gode, med dennes eget, paa Dødslejet givne, Samtykke 5). 

1) Om GSumarlide fe ovenfor S. 308. 

2) Skene, the Highl. Clans. II. S. 41, efter et Mſtr. hos det højlandføe Selffab i 

Gfotland. Her antydes ogfaa at Kong David af Skotland ſtulde have erob- 

ret Man, Urran og Bute, og at GSumarlide ffal have faaet dem i Len af 

ham, men dette er aabendart en Fejltagelfe eller Misforftaaelfe, da David 

neppe førte nogen faadan Krig, og en Erobring af Man desuden ej Funde 

have undgaaet Omtale i den Manſte Krønite. 

3) Harald var bleven affat og blindet af Lagmand 1095, fr ovenfor S. 506. 

1) Se Kriftnifaga Gap. 12. 

5) Se ovenfor S. 258. Biſkop Magnus bar faaledes Kong Magnus den go- 

deg Navn, eller var middelbart opfaldt efter ham. 



— 

Begivenheder paa Island og Grønland. 757 

Magnus var den fidfte islandføe Biffop, der indviedes af Erkebiſkop Usfer, 
bvilfen han, fom det nedenfor nærmere vil ſees, i det Øjemed beføgte i 

Slutningen af Aaret 1134, og ved denne Lejlighed friftede Bekjendtſkab 

med Kong Harald Gille. Sæmund frode efterlod flere Børn; to af dem 

havde modtaget den preftelige Bielfe, nemlig Eyjulf og Loft. Den ſidſte 

gjorde paa en Nejfe til Morge VBekjendtftab med en Pige ved Navn 

Thora, og egtede hende. Det blev fiden opdaget, at hun var en Datter 
af Kong Maqnus Barfod !). Han havde med hende Sønnen Jon, Dder, 

fom man maa antage, var fød endnu under Lofts Ophpold i Norge, 1124, 

Da vi elleve Aar fenere finde ham til Opfoftring hos den anfeede Andreas 

Bruunsføn, Preft ved den nye Kaſtelkirke i Kongehelle?). Jon Loftsføn 

blev fiden en udmerfet Mand; der ſiges om ham, at Island ikke har haft 

nogen ftørre og vennefælere Høvding. Meeſt befjendt ev han bleven fom 

Den berømt Snorre Sturlasføns Fojterfader. 
Paa Grønland fynes Biftop, Arnald, ved Hjelp af fin ved ED 

forpligtede Ben 3), Einar Sokkesſon, og dennes Fader Sokke, at have 
udøvet Magten, men juft ikke altid at have benyttet den paa Den bed— 

fte Maade. Følgende Beretning Derom er os opbevaret, i fleve Henfeender 

merfelig formedeljt de Verfoner, fom deri fyille en Nolle, og det 

Lys, den fafter paa Grønlands daværende Forhold. En af Kolonifterne 

i Grønland, ved Navn Sigurd Njaalsføn, en raſk og uforfærdet Sømand, 

fom ofte plejede at Drage paa Fangit til Ubygderne, fom en Sommer paa 

fit Skib, felv femtende, til en Fjord ved Jokelen Hvitferk (Kap Farvel), 

hvor man fandt Ildſteder og andre Spor efter Menneffer. Uagtet hans 

Kammerater bavde meeft Lyſt til at vende tilbage og iffe frydfe I De fare 

lige Fjørde under Jøtlerne, fik ban dem dog overtalte til at Drage længer 

ind i Fjorden, for nærmere at underføge Den. Inde i Fjorden fandt De 

tvende Skibe, det ene et Handelsftib, hvoraf Nederdelen var knuuſt, det an- 

det et fort og færdeles fmukt Havffib, der endnu var i god Stand. J 

Narheden flod en Hytte og et Felt; faavel i Hytten, fom udenfor, faa 

flere halvt forraadnede Lig, faa at Det var let at ffjønne, at Stibene maatte 

have været indeftængte af Driviis, og at deres Befætning var omfommen 

af Hunger, men at FJfen fiden efter maatte have forladt Fjorden *). 

Sigurd anfaa Vet Derhos vimeligt, at det ſtore ſmukke Skib var det 

1) Jofr. ovenfor S. 559, 

2) Se nedenfor S. 764. 

2) Se herom ovenfor S. 620. 

4) Bar Arnbjorn ankommen til Hvitſerk om Hoſten 1125 med fuldladet Skib, 

maatte han og Befætningen vel kunde have friftet Livet et eller et Par Aars 

Tid; og derefter har det vel atter varet fleve Aar inden Iſen forlod Fjorden, 

og Sigurd Éom derhen. Gigurds Ankomſt kan vel faaledes henføres til 1130. 
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paa hvilket en NMordmand, ved Navn Urnbjørn, havde forfadt Norge 

paa famme Tid, fom VBiftoppen og Ginar Softesføn (1125), men fom 

man fiden iffe bavde børt det mindfte til.  Gigurd fjendte nemlig Arn- 

bjorns Skib af Beftrivelfe. Sigurd, bvis Pligt fom Goriften førft og 

fremft bød ham at flaffe Ligene til Kirfen, lod dem foge i nogle Kjedler, 

fom man forefandt i Hytten, indtil Kjødet fliltes fra Benene, fom der- 

ved bleve fettere at føre; de toge Sømmene ud af Handelsføibet, og 

brændte det op; men det frore Skib med tilbørende Baand og alt Govdfet 

førte De med fig til Garde, hvor Sigurd fod Benene begrave, og, med 

Kameraterne8 Samtvyike, ffjenfede Stibet faa vel fom en ſtor Deel af Godſet 

til Kirken for Gjerne Sjæle. Da dette fiden rygtedes til Morge *), ude 

ruftede Arnbjorns Syfterføn ved Navn Asſur, tilligemed nogle andre 

Mænd, hvis Frænder havde hørt til Befætningen i det ſtore Stib, et Fartøj 

og droge til Grønland, for at gjøre Paaftand paa Skib og Gods fom 

deres Urvedeel. De landede i Crifsfjorden, hvor de førft dreve Handel 

med Jndbyggerne; og da Vintren fom, tog Asfur fig Oppold hos Biftop- 

pen, De øvrige paa en Gaard i Narheden, 

Ud paa Vintren (1133) bragte Asſur fit Yrende paa Bane for 

Biſkoppen, og bad Denne afftaa ham Arvegodfet.  Biftoppen vægrede fig 
Derved, Da ban, fom han fagde, fun havde fulgt Landets Lote, og Desuden ikke 

felv bavde været eneraadende i Sagen, hvorhos det var billigt at Godfet 

anvendte til de forrige Ejeres Sjælebod. Han erflærede det endog for 

heel upasfende af Asfur, nu at fomme med Fordringer derpaa. Da blev 

Asſur vred, forlod Biſpegaarden, og tilbragte Den øvrige Deel af Vintren 

Dos fine Kamerater. Om VBaaren frevnede Usfur Sagen for Grønlæn- 

dingernes Thing i Garde: der indfandt han fig med fine Kamerater, og 

Biffoppen og Einar med et ftort Følge Men da Dommen var fat, 

traadte Ginar til med fin Stare, og hindrede Mordmændene ganfte fra at 

faa deres Sag fremmet, faa at de maatte vige Pladfen. Over denne Uret 

og Ydmygelfe blev Asfur vred, og hevnede fig ved at hugge fo Bord ud 

af det ſtore Skib lige over Kjølen. Derpaa begav han fig til VBefterbyge 

ben, bvor der [aa et andet norftt Stib, fom tilhørte en Kolbein Thor- 

ljotsſon fra Batalden i Søndfjord*), og fit Filfagn af ham og hans 
Kamerat Ketil Kalféføn om deres Biftand mod Biftoppens Brede og 

Ginars Hevn. Biſkoppen blev ogfaa virkelig faa forbitret ved at høre 

hvad Usfur havde gjort, at han erflærede ham at have forbrudt fit 

1) Rygtet funde ej fomme til Norge famme Uar, Stibet var fundet, thi dette 

var feenheftes; man har faaledes i det aller tidligfte hørt noget berom i 1131, 

Og Usfur fan igjen førft Aaret derefter, 1132, have forladt Norge. 

2) I Kongefagaerne ftaar at Kolbein var fra Batalben „paa Hadeland”, hvil: 

fet maa være en Fejltagelfe. 
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Liv, og fagde til Einar, at han vilde anfee ham for en Meeneder, hvis 

han iffe tog flætfelig Hevn over Usfur. Einar, der var en fredelig Man», 

gjorde Biftoppen Foreftillinger, og ytrede at Asſur dog havde baft ftor 

Grund til AErgrelfe, faa at man ej maatte regne Det faa nøje med ham. 

Men derom vilde Biffoppen intet høre, og vifte Cinar endog Kulde og 

Uvilje, fordi ban ej ftrar var rede til at føje ham. Denne Uvilje vovede 

Ginav iffe at trødfe. Hans Ed forbandt ham til, fom det hed, at for- 

fvare Biffoppens og Kirfen8 Rettigheder, og mod fit Ønfte, fun dreven 

af Frygt for den hevngjerrige Biffops Brede, dræbte han Asſur paa Kir- 
fegaarden ved Langenes, juft fom Biftoppen felv havde holdt Mesfe. Bi— 

ſkoppens Haardbhjertetbed gif faa vidt, at han neppe engang vilde tillade 

at Liget fil en ordentlig Begravelfe, uagtet Ginar felv bad derom. Han 

tilfod endelig at jorde det ved Den Kirke, hvor De nu befandt fig, og bvor- 

ved ingen Preft var anfat, men han lod iffe nogen Preſt fynge over Det, 

førend Det var fommet i Jorden. Einar bebrejdede VBiffoppen hans 

grumme Ferd, og fpaaede ſtore Ulyffer Deraf, men Biftoppen meente, at 

Det ej havde nogen Nød. 

Det rygtedes til VBefterbygden, hvor ilde det var gaget Usfur, og 

hans Frænde og Kamerat, ved Navn Simon, befluttede at optræde fom 

Gftermaalsmand. — Ketil Kalféføn paatog fig at føre hans Sag, og drog 

i Forvejen med Kolbein og nogle flere til Thinget i Garde. De øvrige 

ftulde ftrar følge efter pan Kolbeins Stiv. Da Ketil og Kolbein fom til 

Thinget, var den gamle ærværdige Sokfe allerede tilſtede, og tilbød For- 

fig paa Einars VBegne, men Ketil Kalfsføn paaſtod lovlig Rettergang, vg 

gif til Dommen. Her var dog Einar nu, fom tidligere, paaferde, og Drev 

Dommerne fra hinanden, faa at Nordmændene ej funde faa deres Sag 

fremmet. Da de øvrige, hindrede ved Modvind, endnu ej vare fomne, følte 

Ketil og Kolbein fig ej mandfterfe nok til at maale fig med Ginar, men 

modtoge, ffjønt bøjft ugjerne, Sokkes atter fremfatte Mæglingstilbud. Det 

aftaltes, at Forliget ftulde flutte& nogen Tid derefter paa et Sted ved 

Navn Eid, i Nærheden af Garde. Imidlertid fom vgfaa de øvrige Nord— 

mænd veftenfra, og Kolbein ptrede, at havde de været tilftede paa Thinget, 

vilde det neppe nu være faa nær ved Forlig. Efter hans Forflag droge 

de alle, fuldt udruftede, til Forligsmødet, og fljulte fig i en affides Vaag 

iffe langt fra Bifpegaarden. Einar fom juft, føm det ringede til Højmesfe. 

Nordmændene, fom hørte det, fagde at man gjorde alt for megen Wre af 

ham, naar man endog vingede med Klofferne til hans Modtagelſe. Ketil 

bad Dem ikke at ærgre fig Derover, Da Det maaftee torde blive til Lig- 

ringning inden Aften. Einar fatte fig nu med fit Følge paa en Bakte, 

og Ketil, Simon, og flere af Nordmændene traadte frem, for, fom det 

hed, at afflutte Forliget. Sotte, Finars Fader, fremlagde adftilligt 
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Søsøre til Vurdering, for at anvende det til den Bod, der flulde betales. 

Ketil fordrede at ban felv og en islandſk Handelsmand, der var tilftede, 

ffulde vurdere Godfet. Sokke ſamtykkede deri; imidlertid gif Simon med 

en mørt Mine omkring paa Pladfen. Blandt de Sager, fom fom frem, 

var en gammel Spangebrynje. Simon gred den, og faftede den ben paa 

Sletten med de Ovd: det er Sfam at byde faadant for en Mand fom 

Asfur”. Derpaa gif ban op mod Grønlændingerne, der fad paa Bakken. 

Disfe vejfte fig, og løb ned mod ham, Einar med hævet Øre; imidlertid 

føb Kolbein ubemerfet op forbi dem og angreb dem i Ryggen. Han bug 

med fin Øre mellem Stuldrene paa Einar i famme Øjeblif, fom dennes 

Øre klobede Simons Hoved. Einar faldt med de Od: „Sligt var at 

pænte”, og opgav Aanden i Biftoppens Skjød. Hans Foftbroder angreb 

Kolbein, men fældtes af bam. - Der opftod nu en bidfig Kamp, idet de 
øvrige Nordmænd føb til fra deres Skjulefted, og der faldt flere paa 

begge Sider. Gronlandingerne vare talrigft, og fit faaledes Overbaand, 

men det Iyffedes Dog Nordmændene at fomme ned til Dere$ Baade, og 

Derfra til Sfibene. Sokke beredede fig til at angride Dem ber, men en 

forftandig Mand ved Navn Hall fraraadte bam Vet, og paatog fig at 

magle Forlig. Dette fødes ban, og det blev ham overdraget at faft- 

fætte Betingelferne. Han fod Drabene gaa op mod binanden, men i Be— 

tragtning af den fore Forffjel, der var mellem Cinar og Usjur, føulde 

Nordmændene efter en Maaneds Friſt have forladt Landet, eller og være 

fredløfe. Sokke fyntes vel iffe fynderligt om denne Kjendelfe, men maatte 

finde fig deri, og han og Dans Venner havde nu fun vet Haab at en 

Mangde Jis, der fom drivende, og fperrede alle Fjorde, ogfaa vilde node 

fage Nordmandene til at forblive der efter Friſtens Udlob. Men juft ved 

Maanedsflifte Drev Ffen bort, og Nordmandene fejlede afjted, til Grøn- 

fændingernes frore Grarelfe. De fom i god VBedold til Norge. Kolbein 

førte en Fisbjørn med, og bragte Den ved Hjemfomjften til Kong Harald, 

idet han tillige flagede over Grønlændingerne, og fagde at De havde fortjent 

nogen Refſelſe. Men den fvage Konqe fit fiden bore en forfljellig Beret— 

ning om Gagen, til Biffoppens og Einars Fordeel; bertil fattede han 

mere Ivo, betragtede Kolbein fom en Bedrager, og fik faa meget imod 

ham, at han iffe engang gav ban nogen Belønning for Dvret. Dette 

gjorde Kolbein til bans affagte Ficnde, fom det fiden vil fers. Hvor vidt 

Biſkop Arnalds Magt aftog efter Einars Fald, eller om der dannede fig 

nogen Oppofition mod hans Anmasſelſer, nævnes ikke. Han forblev i alle 

Fald endnu i benved tyve Aar paa Grønland, og forflyttedes førft I fine 

gamle Dage til Norge). 

1) Denne merkelige Beretning, der Fun findes i et enefte Haandftrift, nemlig 
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76. Harald Gille$ Giftermaal og Forhold til Danmark og Sverige. 

Medens Ragnvald Jarl befæftede fit Herredømme paa Orfnøerne, fad 

Kong Harald Gille, fom det fynes, temmelig rolig bjemme Ii fit Nige. Det 

fader Dog til, at han bar taget nogen Deel i de danſke Begivenbeder, efter- 

fom det fortælles, ja endog befræftes ved Vers af den paaldelige Einar 

Skulesſon, at Harald holdt tvende Slag i Danmark, eet ved Hveen, det 

andet ved Les1). Men med vem ban holdt disfe Slag, om ban holdt 

dem i Egenſkab af Erik Emunes VBafall, fom Herre til Halland, eller om 

Dan allerede havde givet denne Forlening tilbage *), og fun underftøttede ham 

af Safnemmeligbed, eller hvad der er rimeligft, om Det fun var Sørevere, fom 

han paa egenHaand forfulgte, figes ikke. At ban fremdeles maa bave ftaaet inøje 

Berørelfe med Det Danfte Fyrftehuus, og være dragen ind I Dets Interes— 

fer, fan man flutte allerede deraf, at han egtede Den i Fodevigflaget faldne 

Henrik Statelærs Enke Jngerid?). Men hvad VBirfning bans Gif- 

fermaal med denne letfærdige Kvinde havde paa hans venffabelige 

Forhold til Erik Emune, omtales iffe. Vel var hun, fom man af 

hendes tidligere Færd maa flutte, fed af fin Mand, og hans Fald 

ved Fodevig i Slaget mod Erik funde faaledes vel iffe gaa hende fynderligt 

til Hjerte; men bun havde i dette Egteffab tvende Sønner, og disfe funde 
neppe betragte Grif Emune anderledes, end fom deres UAvrvefiende: vi 

ville i det følgende fee ham optræde fiendtligt endog mod, Ingerids Søn- 

ner med Harald. Ingerid havde, fom ovenfor anført *), faaet en Tredie— 

deel af Dronning Margretes ftore Befiddelfer i VBeftergautland, hvilket, fom 

vi ville fre, fiden gav hendes Søn af førfte Gyteffab, Magnus Henriksſon, 

et faadant Fodfæfte i Sverige, at ban funde optræde fom Kronpræten- 

Dent. — Disje Befiddelfer maa i Sonnernes Mindreaarighed have feaffet 

hende felv, og Derved middelbart ogſaa Harald, en iffe ringe Indflydelſe 

paa De foenffe Anliggender. Heraf har vimeligviis han, eller vettere hans 

Mand, benyttet fig til Norges Fordeek, da vi finde, at juft paa Denne Fiv 

Grændfen mellem pop og Gautland blev opgaaet og beftemt ved Bidnesbyrd af 

Me er aftryft t ,, Grønlands hiftoriffe Mindesmerker“, den Deel, 

+ 669 flg. 

9 * Gilles Saga Gap. 15, Snorre Gap. 12, Morkinſkinna, fol. 32. a. 

?) Det ev vanffeligt nok at blive Fog paa, hvorledes det egentlig forholdt fig 

med JForleningen.  Maaffee den Eun var given for den Tid, Harald var i 

tandflygtighed, og indtil han vandt fit Nige tilbage, men det er dog paa 

den anden Side heller iffe faa ufandfynligt, at han Fan have vedtlevet at 

beholde den indtil fin Død. Der omtales i alle Fald ikke nogen Herre til 

Halland paa denne Did, 

3) Harald Gilles Saga Gap. 2. Snorre Gap. 1. 

2) Ge ovenfor S. 598, 
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gamle Folk fra begge Niger, der maaffee funde erindre og forklare, 

hvorledes det havde været vedtaget I Fredsflutningen 1101. Kong Sverfe 

beeltog iffe felv i Disfe Forhandlinger, men derimod Jarlen i Veftergaut- 

fand, den ovenfor omtalte Karl Sunesføn, hvis Moder Aftrid var en 

Sønnedatter af Jarlen Orm Cilifsføn paa Oplandene, og ſaaledes nede 

ftammede fra Haakon LadezJart 4). Karl var en ærgjerrig og mægtig Mand, 

fom, i det mindfte paa denne Tid, fynes at have herſket temmelig uafhoæn- 

gigt af Kong Sverfe, ja maaffee endog firæbte efter Kongenavnet. Kong 

Harald og ban havde en perfonlig Sammenfomft paa Grændfen og børte 

felv Bidnernes Forklaring. Ved denne Forretning fynes Grendſen i det 

væfentlige at være bleven beftemt ſaaledes fom den fiden efter ſtedſe har 

været, indtil ftørfte Delen af Ranafylke, eller fom det fenere faldtes, ve 

huuslen, blev afftaaet til Sverige. 

Kong Erik Emune i Danmark havde imidlertid været heldig nok til 

at overrumple fin Broder Harald Kefja i Iylland og tage han til Fange 

med alle hans Sønner paa een nær, ved Navn Olaf, fom undfom til 

Kong Sverfe, Der tog fig af ham, og gav bam et Len i fit Nige*). Ut. 

Olaf itfe flygtede til Norge, uagtet Harald Gille, fom det hed, var hans 

Morbroder, og uagtet ban fiden tyede Derhen, er merkeligt not, og ſynes 

at viſe, at Der i Det mindfte Da endnu iffe var opftanet noget fpendt For- 

hold mellem Harald og Erik. Dette tog maaffee forft fin Begyndelfe efter 

Haralds Giftermaal med Jngerid, hvilket fynes at have fundet Sted I Ve- 

1) Om Karl Jarl fe ovenfor S. 451. Hans Glægtffabåforhold ere der om- 

talte. Ut det var ham, fom havde Sammenkomſten med Harald, er utvivl- 

fomt, uagtet det i den fenere Grændfeførretning af 1268, hvor de tidligere 

omtaleé, heder at ,,Eyjulf i Gudrann og Ketil paa Haavaſater vidnede for 

Kong Karl og Kong Harald, at Fylsbef var ret Grændfeffjel baade norden= 

og ſondenfra“. (Norges gamle Love II. 488; Annaler for nordiff OldÉyn- 

dighed og Hiftorie 1844, S. 160). Thi man vil iffe funne opvife et enefte 

Aar i hele den fvenff-norffe Hiftorie, hvor en foenff Konge Karl og en norſt 

Konge Harald vare famtidige. Man har føgt at forklare ,, Karl” fom 

„Kol“, d. e. Erik Uarfæle; men han var død førend Harald Gille fom til 

Norge, end fige blev Konge. Sverkes Søn Karl fan det ej have været fom 

Kongeføn, thi han blev ej fød før 1130. Derimod var Karl Sunesfen juft 

paa denne Tid Jarl, og vi ville i det følgende firar efter Harald Gilles 

Død fee ham ogſaa optræde fom felvftændig Herffer, idet han paaførte Norge 

Krig, og, fom bet udtrykkeligt ſiges, vilde erobre Norge, og ſaaledes rime— 

ligviis vinde ſig Kongenavn. Det er derfor ikke uſandſynligt at han alle— 

rede kan have antaget dette, da Sammenkomſten holdtes, muligt og, at Kon— 

getitlen alene ved em Skjodesloshedsfejl er givet ham i Grandſedokumentet 

af 1268. 

Dette omtales kun af den merkelige Roskildſte Anonym, hos Langebek, Ser. 

rer. Dan. I. S. 385. Saxo S. 660, figer tun at Olaf undkom, og lader 

ham ſenere (S. 667) komme tilbage ,fra Norge, hvor eller i Hvis umiddel 

bare Nærhed vi ogfaa fiden finde ham. 

2 
— 
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gyndelfen af 1135, ſtrax efter at han var bleven Enefonge"). Erik Emune 

lod faa vel fin Broder, fom alle dem af hans Sønner, der faldt i hans 

Vold, fyv i Fallet, grumt henrette; to af dem havde han allerede forhen 

dræbt. Derved fifrede han fig faa godt mod alle Sronprætendenter, at 

han i den pvrige Deel af fin forte Negjeringstid havde Fred indenlands, 

og funde gjøre et fort Fog til Riigen, for at befæmpe de vendiffe Sø- 

røvere, Der nu, under De Uroligheder, fom herffede i Danmark fiden Knut 

Lavards Død, vare blevne faa Dviftige, at de endog vovede at vife fig i 

Kattegattet vg Mordføen. Aarſagen bertil var vel for en ftor Deel 

den polffe Hertug Boleflavs Herjetog til Pommern for at udbrede Chri— 

ftendommen, og Biſkop Otto af Bambergs fredeligere, men ikke Derfor 

mindre heldige, Beftræbeljer i famme Formaal, hvorved endog Fyrſt 

Bratiflav i Forpommern, Den I Maret 1106 afdøde Fyrſt Svantibors 

Søn, fød fig omvende. Ii det faldt naſten af fig felv, at De Hedninger, 

der ej kunde finde fig i Chriſtendommens førre Udbrevelfe og Wfhængig= 

bedsforboldet, føgte Troſt og Grjtatning ved at drage ud paa Sørsveri 

og berje driftne Landes Kviter. Med faadanne hedenſke Bender har det 

maaffee været, at Harald Gille holdt hine tvende Søjflag i Kattegattet 

og Ørefund. I Uaret 1134 ſynes Hedningerne at have gjort almin- 

delig Opftand; Vratiflav blev myrdet, og hans Broder Ratibor, der vel 

endnu iffe bavde antaget Chriſtendommen, men i fit Hjerte var den gunjtig, 

- maatte, fom man feer, holde gode Miner med Hedningerne, for at redde Her- 

redommet for fig og fine Broderfønner *). Vi finde nemlig, at han, næften, 

fom Det ſynes, mod fin Vilje, fort efter felv maatte Drage i Spidfen for 

et ſtort Sorovertog, Der vel i Det hele taget gjaldt ve danſke og fvenffe 

Kyſter, og nærmejt fremfaldte hiint ftore Tog, fom Kong Erik fiden 

foranftaltede, men fom dog ifær gif ud over Kongehelle. Vendernes Over- 

fald paa Denne Stad er den merkeligfte Begivenhed, der indtraf under 

Haralds hele Regjering. 

77. Kongehelle plyndret og ødelagt af Benderne. 

Kongehelle var, fom nys berettet, ved den Iver, bvormed Sigurd 

1) Da Inge, Haralds GSøn, hyldedes i Vifen, firar efter Haralds Død, altfaa 

vel i Begyndelfen af 1137, var han, fom der figes, paa anden Vinter, Han 

maa faaledes være fød lidt før Vintven 1136—37, hviltet gjør det ſand— 

fynligt, at Bryluppet mellem Harald og Ingerid flod i Februar eller Marts 

1185. Før 1135 har han neppe egtet hende, thi endnu indtil Juni 1134 
levede hendes førfte Mand, og i fin Landflygtighedstid, eller under Forbere- 

delferne til Krigen mod Magnus, ev det ej vimeligt at han har tæntt paa 

noget Frieri. 

?) Se Barthold, Gefdhidte von Rigen und Pommern, II. S. 115, 
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Jorſalafarer havde førget for dens Opfomft, bleven den meeſt blomftrende 

Stad i Norge, og Rogtet om Dens Velftand og Overflod maa paa Denne 

Tid have været udbredt over hele Norden, i Særdeleshed da Den ved fin 

Beliggenhed faa fangt nede mod Syd, nær ved Den danſke Grændfe, maatte 

være Den af alle norffe Stæder, hvorom man i Danmark og de fydligere 
Egne vidſte bedft Befted. Det er derfor ej at undres over, om De ven— 

diffe Sorovere, der I denne Tid fværmede om i De Danffe Farvande, be— 

tragtede dens Rigdomme fom et foffende Bytte, og væntede paa den førfte 

Lejlighed til at angride og udpiyndre Den, fær, hvis Harald Gille, fom 

man ifølge det ovenfor omtalte maa formode, havde egget Dem til Hetn 

ved bine tverde Søflag. Indbyggerne af Staden bavdei alle Fald den frøre 

fte Opfordring til at være paa fin Poft, ja der fom endog Advarfel, baade 

fra Kong Erik i Danmark, og Erkebiſkop Asfer, at de maatte tage vare paa 

fin Stad, faafom VBenderne havde en ſtor Flaade ude, bvormed De herjedet de 

driftne Lande, og ftedfe fit Overbaand. Der ſkal heller iffe have manglet 

paa allehaande Barfler om en ftor Ulyffe, der ffulde times Staden. Natten 

til Søndag efter Paaſke hørte man et ftort Gny ude paa Gaden fom om 

en Konge red Dertgjennem med hele fin Hird; Hundene tudede, brøde ud og 

bleve gale; de bede baade Folk og Fæ, og alle, fom bleve bidte, baade Dyr og 

Menneffer, fit ligeledes Bandftræt og bleve affindige. Saadant frede nær 

ften hver Nat fra Paafée til Himmelfartsdag. Mange bleve forfærdede 

Derved, folgte fine Gaarde og flyttede ud paa Landet eller til andre Byer. 

(Endog de klogeſte i Staden fagde, at alt dette maatte varfle om en eller anden 

ftov Ulvtfe, der fnart vilde ramme dem. Preften ved Korskirken, Andreas 

Brunnsføn, en af Stadens meeft anfeede Mænd, holdt førfte Pintfedag en 

fang og vakker Prædifen, bvort han til Slutningen bragte den Fare, der 

truede Staden, paa Bane, men bad Bymændene fatte Mod, og ikke læge 

Den herlige Stad ode, men heller førge for dens Værn, det være fig nu 

mod fiendtligt Anfald eller Jidsvaade, og anraabde Gud om Hjelp. Men 

Da Det fed nogen Iid hen, lagde Straffen fin, og Bymændene overlode 

fig atter til Sorgløsbed. I Byen opholdt fig juft paa Denne Tid den 

nys omtalte islandffe Høvding, Preften Løft Sæmundsføn, rimeligvits 

for at afbente fin ellevenarige Søn, Jon, der var til Opfoftring hos An— 

dreas Bruunsføn *). Det er, fom man maa antage fra Jon Loftsføn, 

t hvis Huus Den berømte Snorre Sturlasjøn fiden opfoftredes, at Denne 

har faaet Den nojagtige Beretning om bele denne Fildragelfe, fom ban 

fiden meddeelte i fin Bearbejdelfe af De norſke Kongefagaer, og fom vi ber 

1) Ge ovenfor S. 559, 757. I et enkelt Haandftrift angives Jons Alder til 9 
Uar, men de flefte nævne „elleve“. 
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gjengive '). Loft indffibede fig med alt fit paa et Fragtffib, og Drog affted i 

Følge med 12 andre Fartøjer, der ffulde til Bergen; 11 af dem forlifte med 

Folk og Gods; paa den tolfte blev fun Mandffabet bjerget; alene Loft 
fom med fit Stib velbeholden til Beftemmelfesitedet. 

Samme Dag, fom bine Skibe forlifte, nemlig Lafrantsfot-Dagen (10de 

Auguſt), vifte en Sværm af iffe mindre end 300 vendifte Snekker fig 

udenfor Byen. Paa hver Snekke var der 44 Mand og to Hefte; den 

bele Styrke beftod faaledes af over 13000 Mand, bvoriblandt 600 Nyt- 

tere.  Hovedanføreren var den forben omtalte Fvrfte Ratibor; ban led— 

fagedes af fin Svjterføn Dunimit, og en anden Høvding ved Navn Un— 

nibor.  Opfejlingen til Staden var noget nedenfor Denne fperret ved nede 

rammede Pale, der fandfynligviis fun fod et fmalt L00 frit, fom i paa- 

fommende Jilfælde ganſke funde ftænges. Men paa Den anden Side af Gull- 

øen og Nagnbildholmen, der ligge lige udenføor Byen og nu ere fandfafte 

med Hifingen, fød dengang en fmal Arm af Elven, fom man timeligviis anfaa 

alt for grund og ubetydelig, til at det ſtulde være nødvendigt at flænge den. 
Denne Vej benyttede Dog Venderne, idet De førft lagde til nede ved Pæ- 

fene, og fatte Nytteriet i Land, men derpaa under Unførfel af Dunimig 

og Unnibor med den frørfte Deel af Sfibene roede op ad biin oſtre 

elfer føndre Arm, hvor de fom godt frem, enten fordi Sfibene nu vare 

flettede, eller fordi De i fig felv vare fmaa og lidet dybtgaaende?). Einar, 

en Svigerfon af Preften Andreas, var en af De førfte, føm blev de utudne 

Gjefter var; ban føyndte fig op til Kaftelfivfen, juft fom hans Svigerfader 

prædifede til Højmesfe for de fleite af Byfolfene, og meldte at en for 

Flaade nærmede fig Byen ovenfor, medens en Rytterffare fom udenfra 

over Brataafen. Mange fagde at det maatte være Den danſke Konge Grit, 

af hvem man ej væntede fig nogen Ufred, eller i alle Fald ingen baard Behand— 

1) Det er nemlig vel at merke, at hele denne Beretning ikke findes i Mor: 

tinffinna, den ældfte, og før Gnorres Tid nedffrevne Beardejdelfe af Konge- 

fagaerne for det Ilte og 12te Uarhundrede.  Derimod findes den, foruden 

hos Gnorre, i Hroffinffinna og Hrvggjarftnkfe, der begge ere yngre end 

Snorre, aldeles ordlydende fom denne meddeler den. Snorres Bearbejdelfe 

er altfaa den ældfte, hvor den forefommer, og det bliver følgelig heel fand- 

fynligt, at hine have optaget den efter ham. Det vil i det følgende fees, 

at alle Hovedperfonerne ftode mere eller mindre i Forbindelfe med Andreas 

Preft, Fon Loftsføns Fofterfaders alt tyder faaledes hen paa, at Efterret— 

ningen føriver fig fra Jon, fom fortalte deels hvad han felv og hans Fader 

havde oplevet, deels hvad Fofterfaderen fiden havde meddeelt ham. 

*) Ut Beftrivelfen over Vendernes Gejlads nødvendigvis maa være faaledes 

at forftaa, er viift i Norſt Tidsſtrift, IV. S. 293 flg. Snorre eller hans Hjem- 

melsmand har, aabenbart ved en Misforftaaelfe, ladet Bendernes ene Afde: 

ling tage hele den lange Vej omkring Hifingen i Stedet for om den lille 

Gullø, 
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ling"). Imidlertid ilede de hjem, hver til fit, væbnede fig, og gik ned til 

Bryggerne: Da fil de fnart Øjnene op, thi lige for dem laa Vendernes 

talvige Flaade, der allerede havde begyndt Striden med et Angreb paa ni 

Øfterfarerffibe, fom faa ved VBryggerne, og tilbørte nogle Kjøbmænd. 

Disfe forfvarede fig haardnatfet, og Bymændene underftøttede dem ved at 

beffyde Fienden fra Bryggen, faa at VBenderne i denne Kamp føulle have 

miltet 160 Gtibe med Befætning. Men deres frore Folfemon gjorde dog 

til fidft Udflaget; de bleve Herrer over Skibene, medens Bymændene flyg- 

tede op i Byen, og derfra ind I Kajtellet, medbringende deres Koftbarheder 

og alt det Gods, fom de i Haft funde faa med fig.  Golveig, Andreas 

Preſts Huftru, flygtede med fine Døtre og to andre Kvinder op i Landet. 

Venderne gif nu i Land og mønftrede fine Folk. Da faa de førft, 

bvor ftor Stade de havde lidt. Efter at have plyndret og dDerpaa aldeles 

opbrændt faa vel Byen, fom GStibene, ftormede de op mod Kaftellet, og 

beredede fig til at angride det.  Natibor lod dog førft Befætningen og de 

øvrige, fom vare derinde, tilbyde fri Udgang med Vaaben, Klæder, Guld 

og Sølv; men herom vilde man intet høre, alle raabte imod, og gif ud 

paa Bryftværnet, idet de ſkode, eller faftede Stene og Stavre*) ned paa 

Benderne. Det vifte fig ogfaa i det følgende, at det ej var vaadeligt at 

ftole paa Hedningernes Ordholdenhed.  Medens der faaledes Fæmpedes 

omfring Kaftellet, og mange faldt paa begge Siver, dog langt flere 

paa Vendernes, fom Preftefonen Solbeig paa fin Flugt til en Gaard i 

Nærheden, ved Navn Solbjarge, bvor bun fortalte bvad Der var paa 

Ferde. Der blev da ſtrax opffaaret Hærør eller Krigsbudftitke, og fendt 
til nærmefte Gaard, Skyrbaage, hvor den nuværende Kjøbftad Kongelv 
figger 3), for derfra at fendes videre om i Bygden. Paa Skyrbaage var 

der juit et talrigt Sammenffudsgilde. En af Gjefterne, Bonden Ølve 

Myklemund, fprang ftrar op, tog Skjold og Hjelm og en ftor Øre, og 

fagde: ,ftaa op, I gode Drenge, tag eders VBaaben, og lad og fomme 

Bymændene til Hjelp; Det vil være en Sfam for o8, hvis det fpørges at 

vi fidde flille her og fylde o8 med ØL medens brave Folk i Byen mifte 

Livet, fordi vi lade dem i Stiffen". Men han mødte fun Jndvendinger; 

man bilde alene, hed det, opofre fig til ingen Nytte, da faa faa Folk alliz 

1) I Gagaen ftaar, at de af Erik ventede „Grid“; dette Udtryk, der ellers 

bruges om den Fred, eller Naade, der tilftaaes af en Sejrherre, beftyrker 

maaffee det ovenfor antydede, at der paa denne Vid herffede et åre For: 

hold mellem Harald Gille og Erik Emune. 

2) Disfe Stene og Gtavre vare rimeliqviis de, fom Kong Giqurd * ladet 

ſamle, fe ovenfor S. 704, og Forraadet Fom ſaaledes fnarere, end man maa— 

føee væntede det, til Nytte. 

3) Ge derom Norff Tidsftvift, IV. B. S. 296. 
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gebel ej funde vorde Bymændene til nogen klakkelig Hjelp. Da fagde Ølve 

vred: ,om I faa alle blive her tilbage, vil jeg Dog Derben alene: en eller to 
Hedninger ftulle dog vel bide i Græsfet for mig, inden jeg fader”. Med 
disfe Ord ftyrtede han affted, og ned til Byen. Nogle af De andre fulgte 

ham i Afftand, for at fee, hvorledes det gif ham, og fomme ham til Hjelp, 

om det flulde behøves. Da han fom faa nær Kaftellet, at Hedningerne 
faa ham, lob ftrar aatte af Dem fuldt bevæbnede imod bam og omringede 

ham. Ølve bævede Øren faa langt tilbage, at dens bagerfte Spids fplit- 

tede Halfen paa den Bender, fom ftod lige bag ham, faa at han ſtrax faldt 

død omfuld; i famme Hug fatte ban Øren i Hovedet paa den, der ftod 

foran bam, og fløvede det lige ned til Skuldrene. De øvrige fatte ind 

paa ham, men han forfvarede fig faa fjett, at to af Dem faldt, de øvrige 

fire flygtede. Uagtet han felv var haardt faaret, forfulgte Gan dem, vg 

indhentede dem ved et Dige, hvor de fad falt; her dræbte han endnu to 
af dem, men blev nu ogfaa felv fiddende faft, fan at de to fidfte undfom. 

De, der havde fulgt bam, ilede nu til, bjalp ham op og bragte ham til- 

bage til Styrbaage. Han fom fig fiden af fine Saar, og alle vare enige 

om, at ingen Mand nogenfinde havde forfvaret fig fjeffere end han, een 

mod mange. Giden indtraf to Lendermænd, Siqurd Gyrdsføn og Gigard, 

med noget øver 700 Mand til Søyrbaage; men den førfte vendte firar til- 

Dage igjen med 480 Mand, uden at have draget Sverdet; Sigard derimod 

gif til Byen med 240, gav fig i Kamp med Fienden, og faldt med alle 
fine. Sigurd blev fiden med Nette foragtet af alle, og døde iffe fænge 
efter. 

Imidlertid vafede Striden paa det beftigfte omfring Kaftellet, uden at 

Dog Ratibor felv eller de to andre Høvdinger deeltoge Deri: de holdt fig 

afſides 1). Den tapre Befalingsmand eller, fom han faldtes, fongelige 

Sysfelmand, Sæmund Huusfreyja, ogfaa en Svigerføn af Andreas 
Preſt, ftod felv med fin Søn Aasmund, og ffød paa Fienden. Blandt 

Venderne var der en fortrinlig Bueftytte, fom i hvert Stud fældte fin 
Mand; to Mænd ſtode paa hver fin Side af ham og dakkede ham med 

fine Sfjolde. Sæmund bad Aasmund at føyde paa Bueftytten i famme 

Ojeblik, fom ban felv rettede fin Pil mod en af Sfjodbærerne De 

gjørde faa; Da Sæmunds Pil fom, rykkede Manden Skjoldet for fig felv, 

1) Dette figes udtrykfeligt i Beretningen; og faa vel heraf, fom af Natibors 

oftere gjentagne Fredstilbud til Mordmændene, og den Fjendelige Wrefrygt, 

han vifte Preften og Relikvien, ikke at tale om hans fenere offentlige Over: 

gang til Ghriftendbommen, kan man viftnok flutte, at Hedningernes Vildhed 

og Forftyrrelfeslyft var ham imod, om han end not havde til Henfigt at 

famle Bytte, og maaffe at hevne fig paa Harald Gille, At Venderne fiden 

brøde hans Tilſagn til Indbyggerne, ev neppe at tilffrive ham, men alene 
Hedningernes Uregjerlighed. 
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og bfottede derved Skytten, hvem Aasmunds Piil traf lige i Panden, faa 

at den flod ud gjennem Natten. Da VBenderne faa ham falde døv tilbage, 

hyflede de fom Hunde eller Ulve. Da fod Ratibor endnu engang tilbyde 
Nordmændene Grid, men de vægrede fig fremdeles ved at modtage Den. 

Kampen begyndte paa ny, beftigere end forben. En af Hedningerne vovede 

fig uden Skjold lige indtil Kaftelporten og ſtak fit Spyd gjennem Gitret i en 

Mand, der ſtod indenfor; man ſtjod og ſtak paa ham, men uden at det 

beed: Dette tilffrev man Sroddom, og Andreas Preft feverede derfor Aas— 

mund et Stykke Jønder, antændt i indviet Ild, bhvilfet Denne fatte paa 

Odden af en Pill, og føød den mod VBenderen. Pilen traf, og Venderen 

faldt død til Jorden: ogſaa Da bylede og bvinede Hedningerne, fom før. 

Man faa nu Venderne flokke fig hen til Fyrften, fom om de nu fyntes 

at have faaet nof, og at det var paa Iide at begive fig bort. Men en 

Nordmand, der funde vendiff, og gjorde Fjenefte fom Tolk, fagde at Høv- 

Dingen Unnibor fun gjorde fine Folk opmerfjom paa, at Nordmændene, der 

ført bavde forfvaret fig med Pile og Spyd, fiden med Stene, nu tilfidft 

fun brugte Stavre og Stokke, og Derfor efter al Rimelighed paa det nære 

meſte bavde opbrugt fit Vaabenforraad, faa at det vel var Umagen værd 

endnu at vove en Dyft, ffjønt Det paa Den anden Side viftnof havde 

været bedt, om man aldrig havde indladt fig med et faa firidbart Folk; 

„om vi end”, fagde ban, ,tage alt det Gods, Der findes i Byen, burde vi 

dog give lige faa meget til, at vi ej vare fomne ber". Hvor vidt man fra 

Kajtellet endog funde høre Unnibors Ovd, eller, om man hørte Dem, op— 

fattede Dem rigtigt, maa ftaa ved fit Værd '): vift ev det, at Hedningerne 

fornyede Angrebet, og at Mordmændene nu lede faadan Mangel paa For- 

fvarsvaaben, at De maatte bugge hver Stavr i to Styffer. Da faldt den 

brave Befalingsmand, Sæmund Huusfrøyja. Kampen førtes Dog ikke med 

den Udboldenbed, fom før, men fiandfede af og til, da man paa begge 

Sider vare tvætte og faarede. I en af disfe Standsninger gjentog Ra— 

tibør endnu engang fit Iilbud, at Nordmandene, Hvis De vilde overgive 

Kaftellet, flulde faa fri Udgang med deres Vaaben, Klæder, og alt bvad 

De funde bære med fig. Da Nordmændene nu manglede en Unfører *), 

1) Maaſkee dog at Nordmanden ſtod udenfor Kaftellet hos de vendiffe Fvrfter, i 

fin Egenſkab af Jolf, og førft fenere fortalte fine Landsmænd hvad Unni: 

bor havde fagt. 

2) Det figes vel i Beretningen, at der foruden Sæmund ogfaa var en anden 

Sysfelmand i Byen, ved Navn Guthorm, Søn af Harald Flette;z men han 

nævnes ikke fenere fom Deeltager i Kampen, og har rimeligviis været en 

gammel, fvag Mand. Han var nemlig, fom man feer, en Broder af hiin 

danffe Gven Haraldsføn, fom allerede i Uaret 1090, altfaa 45 Uar tidli- 

gere, optraadte fom Modfonge mod Magnus Barfod, fe ovenfor S. 482. 
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befluttede De fig til at modtage Jilbudet, og aabnede Portene. Men dette 

angrede ve fnart, thi Hedningerne brød fig iffe det mindffe om Deres Fyr— 

ftes Løfte, men toge alle, Gamle og Unge, Mænd og Kvinder, til Fange, 

dræbte alle De faarede, vg Dem, fom vare for fmaa til at føres bort, ro— 

vede alt det Govs, der fandtes i Kaftellet, ja trængte endog ind I Kors— 

firfen, og borttoge alt dens Skrud, faa vel fom det hellige Korfes Ne— 

lifvie og Den prægtige Altertavle af Erts, bvilten de lagde ned paa Al— 

tertrinet. Andreas Preft gav Fyrſt Natibor en følvbeflagen vg forgyldt 

Stav, og hans Syfterføn Dunimig en Guldfingerring: deraf fluttede de 

at han maatte være en formaaende Mand, og vifte ham ſtorre Dp- 

merkſomhed end de øvrige. Idet de gif ud af Kirfen, fagde Natibor: 

ndette Huus ev i fin Tid blevet indrettet med ftor Kjærlighed til den Gud, 

Der ejer Det; men det fader til at Det er blevet Daarligt varetaget, thi jeg 

feer, at Guden ev bleven vred paa dets Vogtere". Han forærede Andreas 

Preſt faa vel Kirken felv, fom Strinet, Kors-Nelifvien, Bogen, Plena— 
viet og fire Kalke. Desuagtet fatte Hedningerne Ild paa Kirfen, ligeſom 
paa alle de øvrige Hufe i Kaftellet. Ilden, fom de bavde antændt å Kir— 

fen, flufnede to Gange, men Da hug de Kirketaget ned, og nu fattede Kirken 

Ild og brandt op, fom et andet Huus. Derefter vendte De tilbage til 

Skibene med det hele Bytte, vg underføgte fit Folfetab. Da de faa, bvor 

ftort det var, befluttede de at bortføre alle Fangerne fom Tralle, vg for- 

Deelte dem Derfor paa Skibene. Ved dDenne Lejlighed fom Andreas Preft med 

det hellige Korſes Relikvie paa Fyrftens eger Stib. Men, figes der, i famme 

Øjeblit fom der en faadan Hede over alle Hedningerne, at de fyntes at 

være i Ildsluer, og bleve meget forfærdede. Fyrſten lod fporge Andreas 

Preft om Aarſagen. Han fagde at de Chriſtnes Gud gav Hedningerne et 

Tegn paa fin Brede, fordi de vilde bortføre hans hellige Kors. Ratibor 

fød nu Andreas, fom bar Nelifvien i fine Arme, bringe ned i Sfibsbaa- 

den tilligemed de andre Prefter; VBaaden blev dragen langs Stibet, ført 

frem, fiden agter paa den anden Side, og Derpaa født ben mod Bryggerne 

med Baadshager.  Endnu famme Nat bragte Andreas Korfet i Negn og 

Uveje op til Solbjarge, men førte Det fenere Bemmeligen lige til St. Olafs 

Helligdom i Nidaros, for at det funde være Der, hvor Det ifølge Kong Sig— 

urds Løfte ftulde opbevares 1). J det folgende War fom Gjengjeldelfen over 

Venderne, da Erik Emune gjorde fit Tog til Vendland, indtog Arkona paa Rü— 

gen, og tvang Indbyggerne til at antage Chriſtendommen. Ratibor lod fig fiden 

Bar Guthorm end noget yngre, har han dog i Aaret 1135 neppe Funnet være 

ftort under 70 Aar gammel, 

Å Ågrip Cap. 47. 

Mund. - Det norfte Folks Hiftorie. J. UL 49 
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dobe, arbejdede endog paa Chriſtendommens Udbredelſe, vg døde ikke førend 

henved 1152). De flefte af Fangerne fra Norge benflæbte imidlertid Deres 

pvrige Dage fom Frælle i Vendland. Enkelte bleve loskjobte og vendte tile 

bage til Morge, men ingen af dem fom til den Velmagt, fom før. Konge- 

helle opbyggedes vel igjen, men naaede aldrig mere fin forrige, desværre 

fun alt for fortvarige Glands *). 

78. $endermandsvældet under Harald Gille. Sigurd Slembedjakn. Kongens 

Drab. ) 

Om Kong Harald Gilles VBirffombed i Landet nævnes der faa godt 

fom intet. Deels var hans Regjering for fort og urolig til at han funde 

udrette noget fynderligt, Deels var han af indfførænfede Wandsevner, - og 

1) Barthold, Gefd. von Rigen und Pommern, II. 117. 144. 

2) Harald Gilles Saga Gap. 10, Snorre Gap. 9.  Kongehelle Faldes i den af 

et Øjevidne forfattede Beffrivelfe over et af fornemme Daner i Uaret 1191 

foretaget Korstog Éun ,,civitatula* d. e. „en liden By" fe Langebek, Ser, 

rer. Dan. V. 6. 351. — Hvad for øvrigt den hele Beretning om Byens 

Indtagelſe og Ødelæggelfe angaar, da maa man fiedfe have for Øje, at den, 

fom allerede antydet, væfentligt maa grunde fig paa Meddelelfer, fom Snorre 

Sturlasføn 50 Aar derefter fit af fin Fofterfader Jon Loftsføn, der ſtildrede 

ham, hvad han deels felv havde oplevet, deels fenere erfaret af Andreas 

Preft. Et og andet Fan vel faaledes være overdrevet eller falfit opfattet. 

Morfinffinna, der, fom det nedenfor vil ſees, enten er forfattet af den fam- 

tidige Grit Ovddsføn, eller frøtter fig til hans Beretninger, nævner intet om 

Gagen, med mindre det fÉulde have været paa det nu manglende Sted, hvor 

Sigurds Ophold i Jeruſalem omtales, thi Ågrip, der for det mefte ftemmer 

med Morkinffinna, omtales den der i forbigaaende. Det figes nemlig om 

Sigurds tvende Løfter for at faa Kors-Relikvien: „noget af dette holdt han, 

thi Sienden fremmede han; men det andet Løfte brød han, hvilket Funde have 

været ham til ftor Ulnffe, hvis Gud ej havde forefommet den ved Jartegn; 

han rejfte en Kirfe ved Lands-(Enden, og fatte Korfet der næften under he 

denffe Mænds Vold, hvilket fiden vifte fig; han troede at det ſtulde tjene 
Landet til Forfvar, men tvert imod, thi Hedninger om did, brændte Kirken, 

toge Korſet og Preften, og førte begge bort, men fiden Fom en faa ſtor Hede 

over dem, at de troede at brænde, og forfærdedes berover, fom et VBarfel. 

- Men Preften fagde at Heden Fom af Guds VBælde og det hellige Korfes 

Kraft, og da fatte de baade Korfet og Preften til Lands i en Baad, Men 

fordi Preften cj fandt det raadeligt, anden Gang at udfætte det for den 

famme Fare, flyttede han Korfet hemmeligt nord til St. Olafs Helligdom, 

hvor det ifølge Eden føulde være, og hvor det nu er fiden den Tid,” — 

Uaret, naar Ungrebet ſtede, angives udtrykketigt til ,,5 Vintre efter Sigurds 

Død", altfaa 1135.  Fhormod Jorvesføn (II. S. 507) har imidlertid villet 

henføre det til Tiden før Magnus's Fangenffab 1134, fiden Korfet omtaleg, 

fom Magnué efter Forileivflaget førte hos fig; men han gaar ud fra, at 

Korſet itte fenere blev fundet, hvilket er urigtigt; navnligen giver Ågrip, 

fom han ej tjendte, her god Oplysning. 
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felv viſtnok alt for meget fremmed for Landets Interesfer til at opfatte fin 

Stilling rigtigt, eller til at betragte Ven anderledes end fom en blot og bar 

Berettigelfe til at feve i Pragt og Herlighed, og nyde udvortes Opmerkſom— 

bed. Hans Ligegyldighed ved alt, hvad der ikke egentlig angik Kongevær- 

Dighedens Befiddelfe, men dens Udøvelfe, fremgaar af Sagaens Ord, ,at 

han fod fine Mænd raade med fig i alt hvad de vilde". Dette, i Forbin- 

delfe med hans benfynsløfe Gavmildhed, forklårer noffom den Popularitet, 

fom han umisfjendeligt maa have beſiddet. Folket og hans ringere Om— 

givelfer vandtes ved De rige Gaver, medens Høvdingerne behagede fig I at 

udøve Magten, og bave Kongen fom et viljeløft Redſkab i deres Haand. 

Fra hans Tid fan man faaledes med Nette regne Det Lendermandé- 

Vorlde, fom nu i henved to Generationer herffede i Norge, og bvorved 

Kongerne felv fpillede en forholdsvis ubetydelig Rolle.  Gejjtligheden i 

Landet nød viſtnok ifær godt af Haralds Gavmildhed. Den grumme VBe- 

handling af Biffop Reinald var, fom vi have feet, iffe faa meget Kongens, 

fom hans Mænds Vert.  Sagaerne meddele derimod en omftændelig Ve- 

retning om, hvor venligt ban modtog den ftaalholtffe Biſkop Magnus 

Einarsſon, da denne, fom havde været nede i Danmark for at indvies af 

Erkebiſkop Asſer, beføgte ham paa fin FIilbagerejfe, og hvilke rige Gaver 

ban ved Affkeden fkjenfede ham. Magnus havde rigtignot allerede truffet 

Harald under hans Landflygtighedstid i Danmart, gjort ham Foræringer 

og fluttet Benftab med ham 2), «men den Maavde, hvorpaa han lagde dette 

Benffab for Dagen, røber Dog en mere end almindelig Gavmildhed. Da 
Magnus fom ind for at fige Farvel, fandt ban Kongen fiddende ved Drit 

febordet, med Dronningen ved fin Side. Kongen modtog hans Hilfen 

- venligt, og beklagede at han juft nu, da han fad ved Bordet, ikke havde 

nogen pasjende Gave ved Haanden at ffjenfe ham. Han fpurgte fin Fe- 

birde eller Sfatmefter, om der fandtes noget i hans Gjemmer, men Denne 

bevidnede at alle hans koſtbare Stykker vare bortgitne. Da tog Kongen 

Bordfarret, der ftod foran ham, og forærede Biftoppen. Dronningen 

fagde nu: Farvel, Hr. Biffop!" men Kongen fagde bebrejdende: Maar. 

hørte du før en fornem Kone fige flet og vet til fin Biftop: , Farvel Hr. 

Biſkop! uden at forære ham noget ved Afſkeden?“ Hun fpurgte, hvad Det 

1) Se ovenfor S. 757, jvfr. Hungrvata, Gap. 13. Det fortælles her, at Mag- 

nus forlod Jsland famme Sommer, Slaget paa Fyrileiv holdtes, at han 

famme Hoſt begav fig til Danmarf, traf der Harald, gav ham Forærin- 

ger, og fliftede Venffab med hamz begav fig fiden til Ertebiffop Usfer, 

indviedes af ham den 28de Oktober 1134, og opholdt fig den følgende Nin- 

ter t Garpsborg, indtil Harald Gille havde vundet Niget, da han begav 

fig hen til ham, blev modtagen med ſtor Udmerfelfe, og opholdt fig hos 

ham i nogen Sid. Magnus er faaledes rimeligvis Eommen til Sarpsborg 

fort Tid efter at Harald havde forladt Byen. 

49* 
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ſkulde vore. Kongen foreſlog det nye, med Pell betrukne Hynde, fom hun 

ſad paa. Biſkoppen fik det, og Kongen gav ham ligeledes fit eget, Der 

var Mage dertil.  Bordfarret, Ver vejede 8 Merker, blev fiden gjørt til 

en Kall for Skaalholts Kirfe, og af Hyndernes VBetræt gjordes Chor— 

faaber 1).  Overboved, figes der, var Kongen gudfrygtig, gavmild og ſtor— 

findet mod fine Benner *). Det Løfte, han aflagde ſtrax før Angrebet paa 

Magnus i Bergen, at ville opføre en Kirke til St. Olafs re der i 

Staden, bvis ban fejrede, opfyldte ban viſtnok, ſtjont det iffe udtryfteligt 

omtales; Kirfen, den fanfaldte Olafskirke paa Bakfene, der faa netop i 

det Bakkeheld over Byen, hvor han trængte frem mod Magnus, omtales 

nemfig i Aaret 11813) fom en af Byens Kirfer paa en faadan Maade, 

at man fan fee at Den Da iffe nylig har været opført, og Det bliver der- 

for det rimeligjte at antage den i Det mindfte paabegyndt, om end iffe al 

dDeleg fuldført, af Harald Gille. 

Harald fit ikke fænge fryde fig ved Enebefiddelfen af Norges Trone. 

Det farlige Grempel, han felv havde givet paa, at en Hidtil ubetjendt 

Mand funde optræde fom Kronprætendent, og drive fin Fordring igjennem, 

maatte nødvendigvis frifte andre ærgjerrige Mænd til at prove fin Lykke 

paa lignende Maade, og vi ville i det følgende fee, hvorledes dette blev 

mere og mere almindeligt. Den førfte, Der efter Harald felv traadte frem 

af Dunfelbeden med faa ftore Fordringer, var Sigurd Slembedjakn. 
Hans virfelige eller foregivne Herfomft, og den temmelig indgribende, men 

fortvarige Nolle, fom han fpillede paa Orfnøerne, under Stridighederne 

mellem Farlerne Paal og Harald, ev allerede ovenfor omtalt). HForviift 

fra Orknoerne af Paal Jarl formedelft Fhorfell Foſtres Drab, vendte 

ban atter tilbage til den føotffe Kong Davids Hof, oppholdt fig bos ham 

i balvtredie Aar, og deeltog med Udmerfelfe i flere af hans Krigstog, ſand— 

fynligviis mod Angus Mac Heth, Farlen i Moray, en Wtling af Kong Luladd, 

der gjorde Fordring paa Kongetronen, men faldt i et Slag mod Kong David 

i Maret 11305). Skalden Jvar Jngemundsjøn, Der har befunget hans 

1) Harald Gilles Saga Gap. 16, Snorre Gap. 12. 

2) Hungrvafa, I. c. 

3) Sverres Saga Gap. 40. 

4) Se ovenfor, S. 682. 

5) Se herom ifær Melrofe-Annaterne ved 1130, og Fordun, V. 42, VIIL 2 
Man har neppe Valget mellem noget andet af Davids Krigstog, end dette, 

tbi de øvrige, fom han førte, navnlig mod England, falde fenere. Ut Sigurd 

virkelig tjente til Felts under David, er utvivlfomt af Jngemundö i Mork: 

inffinna (fol. 32. b.) citerede Bert, Ingemund figer ligeledes at han efter 

Thorkells Drab opholdt fig hos David i fem Halvaar eller 2 Aar, og 

Mortinffinnas Text tilføjer, at han efter Slaget ved Staur drog til Rom 
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Liv, nævner fire Slag eller Frefninger, hvori han deeltog under fit Op- 
bold i Skotland, fornemmelig en indenfor et Sted, foldet Staur, bvilket 

maaffee er biint Slag ved Strikatbromw i Forfarfbire, ikke langt fra Kv- 

ften, bvor Jarlen Angus faldt. Derpaa gjorde ban en Pilegrimsrejfe til 

Rom og Palærtina, beføgte Chriſti Grav, og badede fig i Jordan. Fil 

bagevejen lagde han over Græfenland, Franfland og Garland, efter nogles 

Gigende ogfaa over Danmark. Han drog fiden atter over Vefterhavet til 

Syderøerne paa en Snekke, laa nogen Iid paa Kjøtmandsrejfer, og fom 

lige til Island, hvor han opholdt fig om Vintren 1135—36 pos den 

mægtige Thorgils Oddesføn paa GStadarhool i Saurbø. Hans Moder, 

Thora Saredatter, ffal, fom Det heder, tidligt have aabenbaret ham, at 

han var en Søn af Magnus Barfod, men Kongens Venner og For- 

trolige havde maattet dDølge det fande Forhold, paa Grund af at ban tid- 

ligere havde baft en Søn med bendes Syfter. Under Oppholdet i Skot— 

land og paa Orfnøerne anfane$ Sigurd endnu fun for en Søn af Preften 

ADdalbrift '). Men fiden ſkal han, fom han felv og hans Mænd foregave, 

have beiift fi rette Herfomft ved Ordal i fem Biffoppers Nærværelfe. 

Dette Beviis fynes efter den ældfte og vidtføftigite Fremitilling af hans 

tidligere Liv, der ogſaa paa Det nærmefte ftotter fig til Ingemunds Kvad, 

at have været aflagt, i det mindfte fom man foregav, i Jerufalem, medens 

en anden, mindre nøjagtig, Beretning, fynes at benføre det til Danmark*). 

og Jerufalem. Da han maa være fommen tilbage til Skotland lidt før 

Harald Jarls Drab, bliver dette, ifølge det foregaaende (S. 685—686), enten i 

1127 eller i 1128 om $Høften, og naar vi regne 21» Aar derfra, falder hans 

UAfrejfe fra Stfotland enten i 1130 eller i 1131, hvilket end tydeligere vifer, 

at det netop er i Felttoget mod Angus Jarl, at Gigurd udmerfede fig; li 

gefom dette igjen omvendt tjener til yderligere Beftyrfelfe paa den ovenfor 

antagne Mening, at Harald Jarl blev dræbt Iulen 1127 eller 1128. Det 

vifer ogfaa, at den Fortere Beretning i Harald Gilleé Gaga Gap. 17, 

Gnorre Gap. 14, har aldeles Uret, naar den førft lader Gigurd fomme til 

OrÉnøerne og dræbe Thorfell Foftre, famt opholde fig hos Kong David, efter 

fin Pilegrimsrejfe. Morfinffinna, fom ved hver enfelt Begivenhed i Sigurds 

Liv citerer Ingemunds Kvad, og fynes at have fulgt dette Vers for Vers, 

i den Orden, hvori disfe frode, ja fom maaffee endog anfører det mefte deraf, 

maa af denne Grund ftaa meeft til troende, og den nævner de fem Halvaars 

Ophold hos Kong David og Slaget ved Staur efter Thorfell Foftres Drab. 

” Ortnøyingafaga S. 140. 

2) Mortinffinna citerev nemlig førft to Vers om Pilegrimsferden, dernæft et, 

hvor Bevifet omtales, og endelig nævneg Jilbagerejfen. I Harald Gilles Saga 

Gap. 1, Snorre Gay. 13, omtales førft hans Rejfe til Danmark, derpaa figes der 

„og var det hans og hans Mænds Sagn, at han havde ført Beviis for fin 

Herkomſt“ o. f. v., hvorhos Berfet derom citeres; men dette Fan jo rigtignok 

ogfaa forftaaes faaledes, at han ved fin Ankomſt til Danmark tun fortalte, 

hvad han udenlands ffulde have gjort, eller endog at Danerne felv fenere 

havde opdigtet det. Morkinſtinna omtaler fidenefter det i 5 DBiftoppers 



774 Harald Gille. 

Hans Moditandere fagde fiden, at Dette fun var et Opfpind af Danerne, 

og ſtor Tiltro fortjener Det vel heller ikke; maaffee endog Fanfen om at 

njøre fin vette Herfomft gjeldende, eller, for faa vidt ban fun var en Be— 

drager, at udgive fig for Maqnus Barfods Søn, ikke er opftaart hos ham 

førend under Opboldet paa Island. Her, fortælles Der, vidfte fun faa 

Beffed om bang vette Herfomft, men han udmerfede fig ved fit fornemme 

og belevne Bæfen. Der fortælles flere Unefdoter om, bvorledes han be- 

bagede fig I at udſtrakke fin VBeftyttelfe til ethvert VBæfen, Mennefte 

eller Dyr, Der tvede til ban om Hjelp. Om Høften, da en Deel 

Sauder vare drevne ind i Hegn, for at udtages til Slagtning, lob en Saud 

ben til ham, fom om Den vilde føge Biftand; han løftede den ſtrax op 

over Hegnet og ſlap Den til Fjelds, med De Ord: hidtil har ingen anden 

føgt Beffyttelfe bos os; Den ſkal Derfor nu blive dette Dyr til Deel“. 

Siden traf det fig, at et Fruentimmer, føm havde ftjaalet, og fom Thor— 

gils vilde firaffe, lot ben til Sigurd og bad ham om Hjelp: ban fatte 

hende ved fin Side paa Pallen, og bad Fborgils om Naade for hende, 

fiden bun havde ftillet fig under hans Beftyttelfe: Da Thorgils itfe vilde 

føje bam heri, fprang ban op, drog Sverdet, og bad ham tage hende, om 

han funde. Da, beder det, flog Det Thorgils, at Manden ligeſom bavde 

noget fornemt og opdøjet ved fig; ban grundede paa, bvo ban egentlig Var, 

og eftergav Fruentimmeret Straffen. Som et Beviis paa bans Klogffab 

fortælles følgende. En Dag, da en Oſtmand, fom fad og fyillede Stat 

med en af Thorgils's Huusfolf, fom i Knibe, bad ban Siqurd om Raad, 

bvorledes ban ſkulde trekke. Giqurd faa vid førite Ojekaſt, at hans Syil 

ftod fan Daarligt, at det ej funde bjelpes paa, men uden at fire et Ord 

fatte han fig ned igjen, tog et Straa, og legede dermed for nogle Katte- 

fillinger, Der fprang paa Gulvet, faa at de fom til at gaa over Fodderne - 

paa Øftmandens Movdftander. Denne bavde juft en meget hoven og fmer- 

tefuld Byld paa den ene Jaa; og faa fnart Kuttefillingen berørte den, 

fprang ban op af Smerte, faa at Bordet veltede og Spillet forftvrredes: 

fiden funde man iffe blive enige om, bvorledes det bavde flaart. Ulle 

disfe Smaatræf har man rimeligvis bugfet efter og opvevaret, Da Sigurd 

med eet bavde begyndt at ſpille en betydelig Rolle i Norge. Mange vidſte 

ikke engang noget af, at ban bavde faaet gejſtlig Oplærelfe, forend Paa— 

ffeaften, da ban indviede Bandet. Jo fængere ban opdoddt fig der, Defto 

bedre fynte$ man om fan. Da ban om Sommeren fagde Thorgils Far— 

Nærværelfe aflagte Beviis paany ved hans anden Nærværelfe i Danmark, 

efter det førfte Beføg i Norge, fe nedenfor, men gjør fig derved fyldig i en 

Gelvmodfigelfe. Saxo, der kjender godt til Sigurd, verd I alle Fald intet at 

fortælle om et faabant Beviis 1 5 Biftoppers Overvar, 
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vel, bad han ham om ſiden at ſende venlige Hilſener til Sigurd Slembe— 

djakn. Paa Thorgils's Sporgsmaal, hvad han havde med ham at ſlaffe, 

fvarede han: ,jeg er felv Sigurd Slembedjakn, Kong Magnus Barfods 

Søn”. Man ftulde heraf formode, at Sigud under Opholdet pan J$- 

fand førte et paataget Navn. Beretningen om denne fidfte Samtale maa 

for Neften ftrive fig fra Torgils Oddesſon felv, og det bliver faaledes 

umuligt at vide, bvor vidt den virkelig har fundet Sted, eller om itte 

Thorgils og Sigurd funne have haft mange andre hemmelige Samtaler, 

hvorved Denne maaffee aller førft fom paa den Tanke at drage til Norge og for- 

føge fin Lyffe fom Kronprætendent )). Det hed nemlig at Harald ikke 

ftaf videre Dybt, og at ban beller iffe var faa grum, fom hans Frænde, 

Kong Magnus Sigurdsføn. Derpaa har vel Sigurd tildels bygget fit 

Haab om Fremgang, eller, hvis Forføget ſkulde mislykkes, i det mindfte 

om at flippe Derfra med Livet. 

IF Løbet af Sommeren 1136 fom Sigurd til Norge, opføgte ftrar, efter 

fine Benner Raad, Kong Harald i Bergen, og fremførte, efter erboldt Grid, fit 

Wrende før ham, idet han meldte fig fom hans Broder og Søn af Maq- 

nus Barfod, paabderaabende fig det Bevis, han udenlands ffulde have ført. 

Men Kongen og hans Naadgivere vilde itte fæfte nogen Dro til dette Be— 

viis, og de fidfte frygtede desuden for, at Sigurd, om han fit Magten, 

vilde blive dem for ſtor, ligeſom Magnus havde været, medens de Derimod 

nu havde det faa godt og voligt, og Lendermændene ftyrede efter Behag. 

De gave derfor Kongen det Raad, at lade ham fætte faſt og drebe. Men 

da ban havde tilfagt ham Fred, maatte et nogenlunde vimeligt Paaffud 

angiveg, og dette fandt man i den Deel, han fordum havde taget i Thor— 

fell Foftre8 Drab paa Orfnøerne?). Sigurd blev da greben, Dog ikke, 

fom det fynes aabenlyft, men fun ved Svig. Erter de flefte VBeretninger 

fom nogfe fongelige Gjefter en Aften til hans Herberge, faldte ham ud, og 

toge ban med fig ned i en Baad, fvorpaa De derpaa føyndfomft voede af: 

fted fra Byen nordover forbi Hold-Hellen. Sigurd fad imidlertid agterud 

paa en Kifte, og anede, at dette not maatte være Svig. Han havde ikke 

flere Klæder paa end Skjorte, blaa Burer, og en Kappe over Sfuldrene 

1) Morfinffinna fol. 32. b. Kun her figes det tydeligt, hvad der ogfaa i og 

for fig er det rimeligfte, at Sigurd drog fra Island over til Norge. 

2) $08 Snorre og i de yngre Kongefagaer tilføjes her, at Thorkell Foftre 

havde været Haralds gode Ben, og fulgt ham til Norge, da han kom veften: 

fra. Dette er øjenfynlig urigtigt, og vifer fig derfor aabenbart fom et fer 

nere Sillæg. Thorkell Foftre dræbtes jo nemlig før Harald Jarls Død, fe 

ovenfor S. 684; Harald Jarl maatte igjen være død førend Ragnvald fit 

FJarlsnavn, og Harald Gille fom ej til Norge førend efter at Nagnvald 

var bleven Jarl. 
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fammenbheftet med Baand fortil. Han faa ned for fig, og holdt paa Kap- 

pebaandene, traf dem ftundom op over fit Hoved, og flap dem ftundom 

ned. To Mænd fad foran ham og pasfede paa hamn, de øvrige voede af 

alle Kræfter, tbi De vare Drukne og lyſtige. Da de fom udenfor Nesſet 

ikke fangt fra Mjolfraaen, ftod Siqurd op, og gif til Relingen af Baaden, 

foregivende et nødvendigt Yrende. De to Mænd, der pasfede paa ham, 

gif med, og toge hver i fin Flig af Kappen og holdt den ud foran bam, 

fom det ved flig Unledning var Skit og Brug at gjøre med fornemme 

Mand. Hans Henfigt var at ſtyrte fig i Bandet og lade dem beholde 

Kappen, hvis Baand ban umerfelig havde løsnet. Men da han ej var 

ret vis paa, om de iffe ogſaa holdt han faft i flere af hans Klæder, 

greb han for Sikkerheds Skyld fat i dem begge, og faftede fig overbord 

med Dem. Baaden føød en faadan Fart, at Den var fommen et langt 

Stykke frem, inden man unde faa den vendt; ligeledes varede det en Stund, 

inden man fit Mændene trukne op. Imidlertid havde Giqurd fvømmet 

faa langt under Bandet, at ban allerede var i Land, førend de havde faaet 

Baaden i Fart igjen. Rap til Fods, fom han var, fatte ban op til Fjelvda, og 

fagde fig ned i en Bjergkloft. Kongsmændene ledte efter ham den hele 

Nat, men fandt ham ej, og maatte vende tilbage, ſkamfulde over deres 

Uheld. Natten var fold, og i fine faa vaade Klæder frøs Sigurd faale- 

Des, at han for nogenledes at varme Overfroppen maatte drage Burerne 

af, føære et Hul i Bagſtykket, og fmøge Hovedet derigjennem, medens han 

ftaf Armene ind i Burelaarene: derved frelfte han, fom det ſiges, dengang 

fit Liv. Han ffjønnede nu, at Det ej funde nytte ham tidere at henvende 

fig til Harald, og holdt fig derfor indtil videre fljult hos fine Benner; 

efter em Beretning føal ban endog have begivet fig for en fort Stund til 

Danmark. — Hvorledes nu end dette hanger fammen, er dDet vift, at han 

noget før Juul atter var i Bergen, hvor en Preſt fljulte bam i fit Huus, 

og bror ban ftadigt furede paa Lejlighed til at tage Kongen af Dage). Paa 

1 Bie Gilles Saga Gap. 18, 19. - Snorre, Gay. 14.  Morfinffinna, fol, 

32 b. Fagrſtinna, Gap. 255. De to førfte ſtemme ganffe med hinanden, 

ligefom de alle ere enige i Hovedomftændighederne; i Enkelthederne findes 

derimod ikke faa Ufvigelfer mellem hine og de øvrige. Den fimplefte Beretz 

ning er JFagrffinnas; den lader Sigurd blive greben med Magt og fat om- 

bord paa Baaden; hvilket i og for fig næften fynes at være det rimer 

ligfte, Morkinffinna lader ham vel med det Gode blive lokket ombord, 

men figer dog at hans Fødder bleve bundne. Det er ligeledes den, fom lar 

der ham flygte til DanmarÉ, og, glemmende hvad der ovenfor er nævnt, 

lader den ham ogfaa her beftaa Prøven for de 5 Biffopper. Dette vifer, 

at Beretningen ikke i eet og alt er at ſtole paa. Vi have dog ovenfor valgt 

af de forftjellige Bearbejdelfer, hvad der fynes rimeligft. Ogfaa GSaro (S. 

7S6, 787) veed at fortælle om Sigurds Flugt, i det Hele taget vigtigt, om 

end med enkelte Ufvigelfer og Unøjagtigheder. 
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den Tid havde Kongen, fom fædvanligt øm Julen, mange anſeede Mænd om fig. 

Dog favnede beller ikke Sigurd Benner, navnlig blandt de mange af Kong 

Haralds Hirdmænd og Kammer-Stende, fom tidligere havde ftaaet i Mag— 

nus's Fjenefte, og i fit Hjerte endnu vare ham hengivne, uagtet De nu tile 

fynefadende ftode i ftor Yndeft hos Harald. De forbandt fig hemmeligt med 

Gigurd, og lagde med ham Planer til Kongens Drab, mere, fom man 

maa formode, af Længfel efter at hevne den Magnus overgaaede Mis- 

handling, end af nogen Forfjærlighed for Sigurd. Undre Misfornøjede 

og Uvoftiftere forøgede bans Flof, blandt dem den ovenfor omtalte RKol- 

bein Thorljotsſon fra Batalden, der harmedes over at Kongen iffe havde 

villet tro paa hans Beretning om Begivenhederne paa Grønland eller givet 

ham Belønning for Jisbjørnen. Man blev enig om at overfalde og Dræbde 

Kong Harald en Nat, naar ban, fom det oftere hændte, beføgte fin Frille, 

Thora Guthormsdatter, og ikke fov i fit fædvanlige Herberge, udenfor 

hvilfet Der ftedfe ſtod ſterk Nattebagt. For at fomme til Vished herom, 

anvendte man følgende Lift. Paa Luciæ-Mesfe-Dag, d. e. 13de December 1), 

fagde en af Sigurds hemmelige Jilhængere, der juft havde Opvartning, fpøgende 

til Kongen: Herre, jeg og min Kamerat her have veddet om en Aſk Honning 

angaaende en Sag, bvorom I fan give Befted, nemlig hos hvem I vil 

tilbringe Natten; jeg figer, at I vil tilbringe den hos Dronning Ingerid, 

han derimod hos Thora Guthormsdatter". Kongen fvarede feende, uden 

at ane den Snare, man lagde for ham: ,du fommer not til at ryffe ud 

med Pantet“. Deraf funde man flutte, at ban denne Nat ej vilde være 

at finde i fit fædvanlige Sovefammer hos Dronningen, ved hvilket dog 

Hovedvagten lige fuldt havde fin Plads, men derimod, fom det fy- 

ne8, i et Privatbuus nede i Byen*). Da Natten var freden langt 

frem, tom Gigurd, ledfaget af fire driftige og paalidelige Mænd, nem- 
fig Ivar Kolbeinsføn, Agmund, Søn af Thrond Skage, den før om— 

talte Kolbein Sbhorljotsføn fra VBatalden, og Erlend, en FJslænding, til 

det Huus, hvor Kongen fov; de dræbte den ubetydelige Vagt, brøde 

Døren op, gif ind med dragne Sverd, og formede lige til Kongens Sæng. 

1) Dagen angives forffjelligt. Morkinffinna nævner Dagen efter Luciemesfes 

Snorre famt de andre Kongefagaer Luciemesje felv, Fagrffinna Natten før 

Luciemesfe. Men da Netrologiet hos Finn Jonsſon og Langebek (IL. 512) 

har den 14de December, eller Dagen efter Luciemesfe, maa Snorres udfagn 

her være det rette, efterfom Drabet fÉede paa Morgenfiden, [ænge efter Midnat. 

?) Dette fynes tildels at maatte fluttes af GSaros noget unsjagtige Beretning, 

at Kongen „i Elffovs-Anliggender om Natten hemmelig havde forfadt Lejren 
(det vil fige den bevogtede Kongsgaard) og beføgt en Frille“. Man feer 
ogfaa af Sagaen, at Drabömændene fra det Sted, hvor Dvabet var øvet, 
roede ud paa Baagen, indtil de Fom foran Kongsgaarden. 
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Den forſte, der ſaarede ham, var Ivar Kolbeinsſon. Harald havde Af— 

tenen forud drukket godt, og fov faa faſt, at ban ikke vaagnede, førend 

ped Huggene, og endda fagde han, halv 1 Søvne: ,faart farer du nu med 

mig, Thora!“ Hun foor op og fagder ,De fare faart med Dig, Der ville 

Dig bærre end jeg”. Efter at bave faaet mange og ftore Saar, opgav ban 

Aanden (14 Dechr.). Dratémændene begabe fig efter fuldbragt Gjerning 

tilbage, uden, fom Det fones, at ſtode paa nogen Hindring, og Sigurd lod de 

Mænd fade til fig, fom havde tilfagt ham Biftand, hvis det yffedeg ham 

at faa Harald dræbt. Efter at have underrettet Dem om det Forefaldne, 

gif ban med fine Mænd ud i en Baad, og voede ud paa VBaagen, indtil 
han fom lige for Kongsbryggen !), juft fom det begyndte at blive lyſt. 

Sigurd ftod op i Baaden, talede derfra til de paa Bryggen forfamlede 

Folt, fundgjorde at han havde dræbt Kong Harald, og vpfordrede dem 

til at antage han fom Konge i Dennes Sted, faaledes fom bans Byrd be- 

rettigede bam til. Der fiimlede mange Folk til fra Kongsgaarden, men 

alle fvarede fom een, at De aldrig vilde lyde eller tjene en Brodermorder ; 

for det førfte”, fagde De, jer du nu ifte Kong Magnus'$ Søn, og for 

Det andet, om Det end Var faa ilde, at ban bar baft en Søn med Fora, 

Sigrid Saxedatters Svfter, Da er du fød under en uheldig Stjerne, bvile 

fet ogfan nokſom vifer fig Deri, at du i faa Fad bar myrdet din Broder”. 

Med disfe Ord floge De Baabnene fammen, og ertlærede Siqurd og hele 
bang Selſkab utlæge og fredløfe.  Derpaa lod den fongelige Ludr, der 

faldte Lendermændene og Hirdmændene fammen, og Sigurd, fom faa, at 

Der ber intet var at udrette, og at det gjaldt ſnareſt muligt at frelje fig 

ved Flugten, ſkyndte fig nordefter til Mordbørdeland*). 

GSaadant Endeligt fit Harald Gille, endnu i fin bedfte Alder, Da han 

neppe fan bave været frørt over 32 Aar gammel 3). Hans Død var ub 

dDerlig, fom bans Liv. Man fan iffe paavife en enefte Handling af bam, 

der vidner om beftemt Gharafteer og faft Vilje. I alt, hvad han foretog 

fig, raadede hans Omgivelfer, og man fan neppe gjøre ham felv anfvarlig 

for en enefte af De Negjeringshandlinger, Der tillægges Dam, onde eller 

gode. Endog ved Kong Magnus's Mishandling var Det, fom vi have 

feet; hans Krigere, der raadede, og de fulgte De grufomme Skifte, fom 

paa den Tid herſkede i Skotland og paa Herne, hvorfra Harald og vifte 

not flere af hans Mænd vare fomne*). Harald felv fynes, at dømme 

1) Fagrffinna, fom her i Enfelthederne ev noget afvigende, nævner kun „ud 

paa VBaagen foran Bryggerne".. 

2) Harald Gilles Saga, Gap. 20. Gnorre, Gap. 16. Fagrffinna, Gap. 255. 

3) Der fandfynligfte er nemlig, at han blev fød under eller firar efter Magnus 

Barfods fidfte Ophold paa Irland, altfaa omkring 1103. 

4) Vi Have ovenfor (S. 506) feet en lignende Grufomhed anvendt paa Syder: 
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efter De faa Trok, der ere os fevnede af hans Privatliv, at have været 

af godmodig Gharafteer, og jevn og venlig i Omgang. Dette i Forening 

med hans Gavmildbed, gjorde ham, fom vi fee, meget populær pos den 

ftore Hot; ftrar efter Hans Død opfom endog det Sann, at ban var en 

Helgen. Man glemte de uværdige Forhold, under bvilfe Døden vverraftede 

ham, og bavde fun det fvigagtige Overfald, der flilte ham ved Livet, 

for Øje. 

Haralds Lig blev begravet ved Den gamle eller lille Chriſtkirke i Ber- 

gen: den tore var endnu iffe færdig. Han efterlod flere Børn, af bvilke 

dog fun een var fød (fidft i 1135) i hans Gyteffab med Dronning In— 

gerid, nemlig Inge, opfaldt efter hendes Farfader, Kong Inge Steen- 

filsiøn. Allerede før fit Giftermaal med Ingerid havde han taget Den 

nys omtalte Thora, ' Datter af en vis Gutborm Graabarde, m ond og 

haard Kvinde?), til fin Frille, og bavde med hende Sønnen Sigurd, der 

var fød i Aaret 1133?). Han havde endnu en tredie Søn, uvift med 

hvem, ved Navn Magnus; en fjerde, ved Navn Gyftein, ældre end 

alle de øvrige, fom fiden fra Efotland, hvor Harald, endnu førend han 

fom til Norge, havde baft denne med et flotft eller ivft Fruentimmer, ved 

Navn Beatbad. Han bavde tre Dotre, Brigida, hvis Moder fandfvnligviis 

var Thora, thi det er vift at hun ifte var Fngerids Datter; Maria, og 

Margrete, bvis Mover eller Mødre heller iffe nævnes.  Uf alle disfe 

Børn var det, fom vi i det følgende ville fre, fun Sigurd, fra hvem Kon- 

geætten forplantedes videre i den mandlige Linje 3). 

øerne. J Aaret 1153 blindede fiden Kong Gudrød i Man tvende af fine 

Fattere, Flere Exempler paa lignende Fremfærd Funne paavifes. 

1) Denne Thora er nemlig aabenbart ben Thora Guthormsdatter, Gigurds 

Moder, der omtales i den legendariffe St. Olafs Saga Cap. 119, men fom 

hos Snorre, Sigurd Jorfalafarers Saga Gap. 37, faavel fom i Olaf den 

helliges Saga Gap. 259, hvor den famme Legende fortelles, neppe med 

Nette faldes ,, Kong Gigurd Jorfalafarers Moder”, Hun lod, fortælles der, 

Sungen ffære af en ung Mand ved Navn Kolbein, blot fordi han havde 

taget et Stykke Mad af hendes Fallerten; men St. Olaf helbredede ham, 

fom det fiden figes. J Inge Haraldsjøns Gaga Gap. 25 faavel fom Olaf 

den helliges Gaga Gap. 260 meddeleg en anden Legende om Thoras Brødre, 

eller Guthorm Graabardes Sønner, hvorved ogfaa disfe fremftilles fom faare 

grumme og overmodige; de figes her at høre hjemme paa Oplandene. Men 

i den legendariffe Saga Gap. 109, hvor den famme Legende fortælles, uden 

dog at Brødrene navngives, figes der at de borde oſter i VBifen. 

2) Der ftaar nemlig i Fagrffinna og Morfinffinna at han var to Aar aldre 

end Inge, og paa fjerde Aar, da han blev Konge. 

Harald Gilles Saga Gap. 1, 16, Snorre Gap. 2, Inge Haraldsføns Saga 

(Sap. 14, 21, Snorre Cap. 13, 22, Fagrffinna Gap. 215, 254. 

3 
— 
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79. Haralds Sønner tages til Konger. Sigurd Slembedjakn tager Magnus 

blinde ud af Kloftret. 

Da Harald blev dræbt, var Dronning Ingerid, fom vi have feet, i 

Bergen, men hendes og Haralds neppe toaarige Søn, Junge, var til Op- 

fofteing i Bien hos den anſeede Lendermand Aamunde Gyrdsſon, en 

Gønneføn af den tidligere omtalte Høvding Lov-Berfe. Haralds Søn 
med Thora, Sigurd, paa den Tid ikke fulde 4 War gammel, var til Op- 

foftving i Ihrøndelagen, bos Lendermanden Gyrd VBaardsføn, Faldet 

GSaade-Gyrd. Dronningen overlagde firar med Lendermændene om, hvad 

Der var at gjøre, og Det befluttedes, pjebliffeligen at fende et hurtiglobende 

Fartøj til Throndhjem for at melde Harald$ Fald, og anmode Shrøn- 

dDerne om at tage hans Søn Sigurd til Konge, meden8 Dronningen felv 

rejfte til Viten, for der at lade fin egen Søn, Inge, hylde. Riget flulde 
faafedes atter regjeres af tvende Konger i Fallesſtab. Da Dronningen 

med fit Følge ankom til Bifen, hvilket neppe flede førend efter Mytaar 

1137, blev der ſtrax tilftevnt Borgartbing, hvor Inge, trods fin fpæde 

Afder, blev tagen til Konge. Hans Sag underftøttede8 nemlig af de flefte 

Stor-Høvdinger, fornemmelig hans Fofterfader Aamunde og den mægtige 

vifverffe Lendermand Thjoſtulf Aalesſon. I Throndhjem underftøtte- 

Deg paa famme Viis Sigurds Sag af de mægtige Høvdinger Dttar Birting, 

fom forben er omtalt, Ugmund Svifte, Peter, en Søn af Sauda-Ulf, der 

igjen var en Datterføn af Ulf Stallare, Guthorm Aasulfsſon paa Rein, 

hans Broder Ottar Balle, og mange flere, og han blev tagen til Konge 

paa Ørething. Naſten hele Almuen, heder det i Sagaen, underkaftede fig 

Brødrene, i Særdeleshed fordi der gif Ord af, at deres Fader var bellig. 

Der blev tilfvoret dem Troſkabsed, ifølge bvilfen Kongedømmet i Norge 

itte ftulde tilfalde nogen anden Mand, faa længe nogen af Kong Haralds 

Sønner var i Live. Harald Gilles tredie Søn, Magnus — om Ey— 

ftein vidfte man dengang endnu intet — blev, fom det fynes, ikke ftrar 

tagen til Konge?). Maaſkee han forſt fødtes efter Faderen8 Død, eller 

faa nyligt forud, at man endnu iffe vel funde tage Henfyn til ham; det 

erfare8 desuden i Det følgende, at han var en fygelig Krøbling, faa at man 

rimelfigviis antog, at bans Liv fun vilde blive fortvarigt. 

Imidlertid havde Sigurd Slembedjakn fundet en bedre Modtagelfe i 

Nordbørdeland og de nærmefte Fylker nordenfor, end i Bergen.  Saavel 

i Nordhørdeland, fom i Sogn holdt han Thing med Bønderne, der gave 

1) Af GSagaens Udtryk i Gap. 14, Snorre Gap. 13, lader det til, at Magnus 

ej «blev tagen til Konge, førend ved den Lejlighed, da Eyſtein fik Kongay 

og Riget paa ny blev deelt. 
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ham Kongenavn, og af bvilfe mange gif ham til Haande;i Fjordene blev ban 

ogfaa godt modtagen, og fik fig ber en Tyveſesſe tilligemed nogle Smaa- 

ftuder, for at fortfætte Vejen nordefter fangs Kyſten )). Det fader ikke 

til, at ban fandede, førend han fom til Nordmøre. Men her vare al- 

ferede Breve og Hilfener fra De Høvdinger, der havde erfjendt Sigurd og 

Inge fom Nigets lovlige Konger, fomne ham i Forfjøbet; FJndbyggerne 

havde gjort fælles Sag med Thronderne, og han fit faaledes ingen 

Filhængere iblandt dem. Da det altfan tegnede fig Vadtligt med de Ud- 
figter, ban havde til at erhverve et Parti i fit eget Mavn, bejfluttede han 

at forføge, om det ej vilde lykkes ham bedre, naar han fit den forrige, nu 

blindede og lemlæftede Konge, Magnus Sigurdsføn, i fin Vold, og 

optraadte fom hans Ven og Forfvarer. Til den Ende ſtyndte han fig 

af alle Kræfter ind til Nidaros, for at fomme faa uventet fom muligt; 

Dog ffal han efter een Beretning ved hemmelige Budfendinger have forbe- 

redt fine og Magnus'3 Benner paa fin Ankomſt 2). En Nat fort efter Juul 

(i Januar 1137) anfom han udenfor Staden, fagde ſtrax til ved Nidarholms 

Klofter, og tog Magnus ud, ffjønt Munkene modfatte fig det, og uagtet han 

alferede havde aflagt Klofterløftet og modtaget Indvielſen. Enkelte paaftode at 

Magnus imod fin Vilje og fun nødtvungen fulgte med, men den almindelige 
Fro var dog — og dette var, naar man feer hen til Magnus”8 fenere 

Ferd, det fandfynligfte — at han gjorde det nok faa gjerne, og at hiint 

Udfagn fun var udfpredt for at befmykte ham. Da Sigurd havde faaet 

Magnus i fin Bold, forføgte han et Øjeblit fin Lytte i Byen, uagtet den 

nys byldede Kong Sigurd var der tilligemed en Mangde mægtige Mænd, 

faa at det fun var lidet raadeligt for ham at vove fig derhen. Han roe— 
De imidlertid, fedfaget af alle fine Venner, ind i Elven, og fæftede Lande 

tov å Kongsgaarden; men hele Almuen ilede til med truende Miner, og 
Han maatte ftrar føynde fig ud igjen *. Dog havde ban ikke forregnet 

fig, idet han opftillede Magnus blinde fom den egentlige Fronprætendent. 

Thi faa lidet fliffet Denne end var til Regjeringen, faa fandt ban dog 
mange Filhængere ifær blandt fine forrige Hirdmænd og Benner. — Af 

disfe nævnes færfkilt Bjørn Egilsſon, Gunnar af Gimfe, Brødrene Thor— 

fell og Halldor Sigurdsfønner, Aslak Haafonsjøn og tvende Brødre, Be- 

nedift og Erik), foruden den Hird, Der forben havde været hos Mag- 

1) Fagrffinna, Gap. 256, 

2) Inge Haraldsføns Saga Cap. 2. 

3) Saaledes Morfinffinna fol. 33 a. De øvrige førre Kongefagaer lade Sig— 

urd førft lægge til Kongebryggen, førend han udtager Magnus af Kloftret, 

hvilket er aldeles ufandfynligt. 

%) Om disfe Mænd tales der ikke paa noget andet Sted, men de fynes alle at 
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nus, og en Deel andre. De indhentede Sigurds lille Stare, fluttede fig 

til hans Folk og fulgte ham ud af Fjorden, og forbi Nordmores Kyſt 

fige til Naumsdals-Mundingen. Her forlod Sigurd dem, drog fvdefter 

langs Kviten, og Derpaa vefter oter Havet, fandfynligviis til Syderøerne, 

for at flaffe fig Underitottelfe; Magnus derimod drog gjennem NRaums- 

dalen til Oplandene, i Haab om at faa ſtort Tillob, hvori ban beller iffe 

bedrog fig. Den vorige Deel af Bintven og hele Sommeren tilbragte ban 

paa Oplandene, omgiven af en talvig Flok. 

Da dette blev befjendt fyd i Viken, udruftede Thjoſtulf Aalesſon og 

De øvrige Hovdinger, fom vare hos Kong Inge, en Hær, og Droge op 

imod Magnus, idet De vgfaa forte Den fpæde Konge med. De traf Mage 

nus'8 Flof ved Minne, hvor der ftod en beftig og blodig Kamp. Det 

bed, at Ihjoftulf Ualesføn den bele Did under Slaget bar Kung Jnge 

foran paa Beyftet i Folderne af fin Kappe, uagtet ban ofte fom i ſtor 

Nød og Fare, naar Fienden fatte ind paa hamn, og at de Tryk og Stød, 

Barnet derved fit, gjorde ham til Krøvling for Livstid, idet nemlig Ryg— 

gen Ényttede fig til en Pukkel, og den ene Fod trakt fig fammen og vise 

nede, faa at ban i fit bele Liv ikke funde gaa paa den). Aarſagen, 

hvorfor Thjoſtulf uvdfatte Kongen for Denne Fare, maa da enten bave 

pæret den, at ban Derved bedre troede at opflamme fine Krigeres Mov, 

eller Frygt for at betro Kongen i nogen andens Hænder. Der gik imide 

fertid ogfaa et andet Sagn om Unledningen til Inges VBanførbed, nemlig 

at hans Amme af Uforfigtigbed ſkulde have ladet ham falde ned paa Gul- 

vet?).” Magnus'8 Hær var mandjfterfere end Inges, men Dog frjrede 
Denne. Flere af De oven nævnte Høvdinger, nemlig Halldor Siqurdsføn 

og hans Broder Thorfell, Bjørn Erlingsſon og Gunnar af Gimfe, faldt 

med en heel Deel Folk, førend De øvrige foge Flugten. Magnus og 

hans Mænd flygtede til Jarlen Karl Sunesſon i Veftergautland 3). 

Denne fynes, fom vvenfor antydet, at bave herffet faa godt fom uafbæne 

gigt: han var en faare ærgjerrig Mand, ver gjerne vovede noget, for at 

udvide fit Herredømme, og lyttede gjerne til alle Slags Opmuntringer I 

Denne Metning. Fil han, fom overalt, bvor de fom, fagde Magnus og 

Hans Mænd, at Norge nu var et at tage, naar fun en eller anden mæge 
tig Hovding vilde forføge Derpaa, faafom Der ikke var nogen Konge over 

Landet, men alene Lendermændene raadede, og Disfe vare nu Mevne uenige 

have været Lendermænd fra Ihrondelagen. Gunnar paa Gimfe beborde, 

fom man feer, Ginar Jambarffelves gamle Herrefæde. 

1) Inge$ Gaga Gap. 2, Mortinffinna fol. 33 a. 

2) GSaro, 14de Bog, S. 789, 790. 

3) Om ham, fe ovenfor S. 451, 762. 
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med hinanden indbyrdes. Karl fæftede Lid til dereg Ord, og fik Lyſt til at 

gjøre et Forſeg. Han nedftammede Vesuden paa mødrene Side fra 

Orm Jarl paa Oplandene, og det tør maaffee Derhos hænde, at ban felv 

fom Fart i Beftergautland har haft Stridigbeder med Dronning Ingerid 

eller hendes Sønner af førfte Gyteftab. I Spidfen for en Hær drog 

Karl ind i Ranrike, hvor Frogten Drev mange til at underfafte fig bam. 

Bed Gjfterretningen herom ilede Ihjoftulf Aalesſon og Aamunde Gyrdsføn 

ham imøde med faa ſtor en Styrke, De i Haſt funde faa famlet, fremdeles 

medbringende Den unge Konge, om hvem man faaledes bogſtavelig fan fige, 

at han vorede op under Krigstummel. De traf Karl og Gauternes Har paa 

en Skog, faldet Krokaſkogen, ver ſynes at maatte ſoges etfteds paa 

Grændfen mellem Nanvite og Beftergautland, ftrar veftenfor Det nuværende 

Benersbørg '). Her blev Karl aldeles flagen, og miftede mange Folt, 

blandt dem fin Morbroder Munan AUgmundsføn, Orm Jarls Sønneføn, 

der enten maa have opholdt fig ved hans Hof, eller, bvad Der er det 

fandfynligite, har været en af Dem, Der fluttede fig til Magnus blinde paa 

Oplandene, og maaftee fær har overtalt ham til, efter Nederlaget ved 

Minne at henvende fig til Karl. Jarlen flygtede oſtober fra Skoven, for- 

fulgt af Nordmændene ind over Grændfen, og bøftede megen Stam af fit 

Foretagende (1137) *). Lyſten til at erhverve Befiddelfer i Norge fynes 

fra Den Tid ganſke at have forgaaet ham; fenere finde vi ham endog gift 

med Harald Gilles Datter Brigida 3). 

80. Magnus'$ Flugt til Erik Emune, og Dennes uheldige Tog til Norge. 

Magnus blinde begav fig nu ned til Danmarf, hvor Erik Emune 

fufdftændigt havde befæftet fit Herredømme og berffede med ſtor Unfeelfe, 

men tillige med en bidtil ufjendt Haardhed og Strenghed.  Uagtet Den 
Behandling, Erik I fin Tid havde mødt hos ham, var det modfatte af 

venffabelig, og uagtet han fidenefter endog bavde underftøttet hans Fiende 

1) Rrofaffogen omtales ogfaa i Haafon Herdebreds Saga Gap. 27 faaledes at 

man kan fee, at en Stov paa Ranrifes Grændje mod Sverige derved menes. 

2) Inges Saga Gap. 3, Snorre Gap. 2, Fagrffinna Gap. 256. Morfinffinna 

fol. 33 b. 

3) Inges Saga Gap. 21, Enorre Gap. 22. Her, fom paa et andet Sted, 

figes ber at denne Brigida aller førft havde været gift med Kong Inge 

Hallfteensføn, hvilfet er en Umulighed, da hun iffe engang Fan have været 

fød før hans Død. Her maa faaledes, hvis Brigida virkelig var gift, før- 

end hun egtede Karl Sunesføn, en Fejl eller Navnforverling være indtraadt. 

Muligt at Kong Inge Hallfteensføn har haft en Sonneſon af famme Navn, 

om hvem man ellers intet verd, 



784 Inge og Sigurd Haraldsfønner. 

og Medbejfer Harald Gille, afboldt dette dog itte Magnus fra at tye til 

ham om Hjelp, ligefom og Erik par fin Side tog venligt imod ham. 

Man maa derfor, fom tilforn viret, næften formode, at der allerede 

før Harald Gille$ Død var indtraadt et fpendt Forhold mellem denne 

og Den danffe Konge. Magnus foreftillede Erik omtrent det famme, 

fom ban bavde foreftillet den fvenffe Jarl, nemlig at det nu var et belejligt 

Tidspunkt til at underkafte fig Norge: han fagde, at hvis Erik fom med 

hele fin Hær, vilde neppe nogen Nordmand vove at føyde et Spyd 

imod ham; ban bad ham derfor indftændigt at følge bam tilbage, for å - 

Forening med ham at underlægge fig Landet. Den ærgjerrige og, her 
ffefyge Grit lyttede til hans Overtalelfer, opbød Leding og dreg med en 
Flaavde af iffe færre end 240 Skibe 1) til Morge. Magnus og hans 

Mænd fedfagede ham. Da ban fom til Viten, gif han temmelig frede 

figt frem, faa fænge han holdt fig paa Oſtſiden, thi der ffal han have 

forefundet flere af Magnus'$ Venner *). Anderledes var det Derimod, 

da Flaaden fagde over til Veſtſiden af Folden, for at [øde ind til Funs- 

berg; her havde mange Lendermænd forjamlet fig under Unførfel af Orm, 
fædvanlig faldet Batn-Drm, en Søn af Dag Cilifsføn 3), og bindrede 

Danerne faa fuldftændigt fra at gjøre Landgang, at de iffe engang kunde 

faa hentet Vand, men med betydeligt Folfetab maatte lægge fra. Erik 

haabede bedre Held inde i Oslo, hvor han hørte at Sbjoftulf Aalesſon 

ffulde ligge med en temmelig tvinge Styrke. Han fejlede derfor ind i 

Fjorden, og naaede om Uftenen Hovedøen,' hvor han faa for Unfer om 

Natten. Byens Jndbyggere, der frygtede for at deres Helligdom, St. 

Halvards Striin, ſkulde falde i Danernes Hænder, vilde alerede om Af— 

tenen bringe det i Sitferhed, men det befandtes, figes Dder, faa tungt, at 

man ej funde faa Det langer end et Stykke ned pan Kirfegulvet, uagtet 

faa mange, fom funde fomme til, toge fat. Saa fnart det blev fyft den 

følgende Morgen, lagde Erik ind til Byen, og Thjoſtulf, der med de Folk, 

han for Øjebliffet havde om fig, virkelig var for fvag til at gjøre Mode 
ftand, traf fig tilligemed Bymændene og Skrinet ud af Byen, overladende 

denne til Dens Sfjebne. Ved Denne Lejligbed, fortælles der, var Sfrinet, 

fom Aftenen forud bavde været faa tungt, nu med eet blevet faa let, at Der 

ej bebøvedes flere end 4 Mand til at bringe det bort *). Det blev ført 

1) I de trykte Kongefagaers Jert ftaar „ſex Hundreder“ (0: 710), hvilket aaben- 

bart ev Strivfejl; alle de øvrige Sagabearbejdelfer have „to Hundreder“. 

2) Knytlingafaga Gap. 102. 

3) Om VBatn:OQrm, fom overhoved om Dag Eilifsſons Børn, fr ovf. S. 456. 

%) Knytlingafaga nævner 6 Mand. Ut dette tilfyneladende ev indtruffet, Fan 

man vel neppe betvivle: det foregivne Mirakel var let at forberede. 
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op fil Fors Kirfe paa NRaumarife 1), hvor det førblev i 3 Maaneder. 

Ibjoftulf gjorde en Stund Holdt et Stykfe ovenfor Byen, og nogle af 

Danerne forfulgte ham, med Kongens Stavndbo EFL i Spidfen. Thjoſt— 

ulf vendte fig, og ſkod en Broddpiil imod ham, faa beldigt, at Den gjen- 

nemborede hans Strube, fljønt denne var det enefte bare Sted paa hans 

Segeme; alt det øvrige var bedætfet med Brynje. Ibhjoftulf fortfatte der— 

paa Vejen op til Raumarite, bvor han om Natten famlede alle de Folk, 

han funde faa fat paa. Fmidlertid lod Grit fine Folk plyndre Byen?) 

og fiden fætte Ild faavel paa Hallvardskirfen fom paa mange af Byens 

Hufe, faa at den aldeles fagdes i Ufte. Om Morgenen fom Ibjoftulf 

tilbage fra Raumarike, betydeligt forfterket, og Erik fandt det raadeligit 

at begive fig bort. Han føgte vel at fomme i Land paa flere Ste- 

Der i Narheden, men forgjeves, thi overalt traf ban Lendermænd til For- 

fvar. Hvert af disfe uheldige Landgangsforføg koſtede bam fem, fer 

eller flere af bans Folk. Han vendte Derfor tilbage til den fydøft- 

fige Deel af Vifen, hvor han under Opfejlingen havde fundet min- 

dre Modftand. Men da ban vilde løbe ind i Hornborefund 3), 
traf han der Aamunde Gyrdsføn med Kong Inge og en betydelig 

1) Dette Éan enten være Fors Kirke paa Blafer, den nuværende Blater-Kirke, 

eller den Kirke, der før Reformationen flod paa Gaarden Fors eller Fos i 

nuværende Holter Anner til Nanneftad. Uarfagen, hvorfor man ej fatte 

Strinet ind i en nærmere Oslo beliggende Kirke — thi paa den Tid vare 

viftnot de flefte nuværende og flere af de nedlagte Kirker paa Raumarike 

opbyggede — maa have været den, at man ej troede det i Sifferhed faa nær 

ved Byen. Under disfe Omftændigheder bliver det fandfynligt at antage den 

fidft nævnte Fors Kirke, fom desuden var indviet til St. Olaf, Halvards 

Frænde, for ben, der i Sagaerne menes. Jvfr. Munthe i Walls Snorre II. S. 155. 

2) Dette figes udtryffeligt hos GSaro, S. 662. 

3) Dette er Sundet eller rettere Sundene mellem den nu faakaldte fore Hom— 

bor:Ø (fordum Hornbora), og Sornøen, famt Faftlandet, i Kvilde Sogn i Baa— 

huuslen lige indenfor Vederøerne. Nogle have antaget det for at være Homborz 

fund, der ogfaa Éaldtes Hornborusund, i Eids Gogn, omtrent halvvejé mellem 

tillefand og Grimftad. Men at det ej fan være dette, ſtjonnes deels deraf 

at det laa ude af Eriks Vej, deels deraf, at Fagrffinna Cap. 257 lader 

Grit drage fra Oslo hjemover ,,fydefter Landet", hvilket ej var Talemaa: 

ben, naar det gjaldt Agder, fremdeles deraf, at Aamunde Gyrdsføn, der 

havde famlet Tropper og laa i Sundet, ej hørte hjemme i Ugder, men i 

Ranrike; og endelig at Stedet nævneg i Fleertal (Hornborusundum), hvil: 

fet paa Grund af dets Beffaffenhed altid var brugeligt om Homborfund i 

Nanrite (fe Haafon Haafonsføns Saga Gap. 156, Flatøbogens Læfemaade, 
hvor der ogfaa ftaar i Hornborusundum, og hvor der ingen Ivivl Fan være 

om at der handles om et Sted paa Baahuuslens Kyft), medens derimod 

Gundet ved Gid i Ugder nævnes i Enkelttal (i Hornborusundi), fe Haakon 

Haafonsføns Saga Gay. 71. 

Mund. Det norffe Folls Hiſtorie. J. Ul. 50 
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Y 

Styrfe. Han føyndte fig Vrar bort, men Aamunde indhentede ham, nødte 

ham til at udbolde en Kamp, og dræbte mange af hans Folk. Erik 

opgav nu Haabet om at gjøre nogen Fremgang i Norge, og vendte 

tilbage til Danmak, bejft forbitret paa Magnus og hans Mænd, der, fom 

ban fagde, havde holdt ham for Mar, ved at flildre Folfeftemningen langt 

anderledes, end den I VBirfeligheden var, og Derved loffe ham til et faa 

ubeldigt og ubæderligt Foretagende; thi Det fagde alle, at daarligere Ferd end 

denne havde man endnu aldrig feet foretagen til et andet Kongerige med 

en faa ftor Hær. Han fod fig forlyde med, at han berefter ikke frulde 

være faa god en Ben af Magnus, fom før. Han havde faa meget mere 

Grund til at harmes over Joget, fom Det I høj Grad bidrog til at fvælke 

hans allerede temmelig vaklende Yndeft blandt de Store i Danmark. Ii 

mange af disſe klagede over, at de vare blevne tvungne til at deeltage I 

Toget mod Norge, og havde maattet fætte fig i Befoftning uden at have 

Wre eller Fordel, men alene Stam og Stade). Sandſynligviis vide 

Erik ved given Lejlighed have ladet Magnus føle fin Uvilje, og undgjelde 

før de føuffede Forvæntninger. Men denne Fare afværgeded, Dan Erik 

fort efter fin Hjemfomjt blev, aldeles uvæntet, dDræbt paa Urnehoved Thing 

i Sønderjylland af en anfeet Mand i Jylland, bvis Fader han havde 

fadet aflive fordi han vovede at tale imod ham til Fhinge. (18 Septbr 

1137). Saaledes funde Maqnus uden Fare fremdeles opholde fig I 

Danmarf. — Fil Erik Emunes Gftermand paa Den danſke Frone udvalg- 

tes efter tre Maaneder8 Mellemrum Den tapre og fromme, men Derhos 

darafteerfvage Erik Haafonsføn, formedelſt fin Godmodigbed Faldet 

„Lam“, eller den Spage" en Søn af Eriks Syfter Magnhild og en 

fornem Mand ved Navn Haafon, der efter fin Moder, Sunniva, en Datter af 

Farlen Haafon Jvarsføn fra Norge, faldtes Haafon den norſke 2). Grit Emu— 

nes Søn Sven, Knut Lavards Søn Valdemar, og Kong Nikolas's Søn- 
neføn Knut vare vel nærmere arveberettigede, men De vare endnu mindre 

aarige, og Erik var Det enefte vorne Medlem af Kongefamilien, med Und- 

tagelfe af den forjagne Olaf, Harald Kefjas Søn, om bvem der ej 

fyned at have været Sporgsmaal, men fom rigtignok ſtrax efter ved Vaa— 

benmagt føgte at gjøre fine Rettigheder gjeldende. 

1) Inge Haraldsføns Saga Gap. 4, Snorre Gap. 3. 4. Fagrffinna Gap. 257, 

Morfinffinna fol. 33. b. Knytlingafaga Gap. 102, Saro S. 662. Men det 

maa vel merkes, at Saro hojſt urigtigt bhenfører Toget til Harald Gilles 

id, og lader Grit Emune drage til Norge for at ftaa denne bi, 

?) Om hans Hertomft fe nærmere ovenfor S. 301, jvfr, Slægtregiftret bagved 
nærværende Bind. 
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SI. Sigurd Slembedjakns æventyrlige NRøvertog. 

FJmidlertid var Sigurd Slembedjakn, efter nogle Maanederå Ophold 

i Veſten, fommen tilbage til Norge, og Da han hørte, hvor Daarligt Det 

tar gaaet Magnus den blinde, opgav han for Øjebliftet Haabet om at 

finde nøgen Underftøttelfe i fit Fædreland, men fejlede udenffjærs langs 

Kyſten fydover og ned til Danmarf, hvor ban drog igjennem Ørefund og 

gav fig til at frydfe i Oſterſoen, Dog, fom det fynes uden nogen beftemt 

Plan, eller i anden Henfigt, end at flaffe fig Bytte paa Vifingeviis. 

Dertil var der god Anledning formevdelft de uopbørlige Fejder mellem de 

Danfte og Benderne. Sigurd føal derhos have fremjftillet fig for Kong 

Grit Emune, udbedet fig Fred af bam, vg gjort fig til Bens med mange 

danſke Hovdinger. Paa bitnt Krydstog finde vi ham førft udenfor Kal- 

mar, fiden ved Wro, bvor han gav fig i Kamp med nogle vendiſke Snek— 

fer, og ryddede aatte af dem, ved bvilfen Lejlighed mange af Venderne 

faldt, '0g de, Der toges til Fange, bleve bængte.  Dernæft beftod han en 

lignende fejvrig Kamp med nogle andre vendiſke Skibe enten under Moen, 

eller ved Møre, D. e. Den fodligfte Kyit af Smaaland?). Maaſkee har 

han indladt fig i disfe Kampe ifle faa meget for at gjøre Bytte, fom for 

at tjene den danffe Konge, og derved erhverve Krav paa bans Underſtot— 

telfe?).  Haabet herom maatte Dog bortfalde ved Eriks uvæntede Drab, 

og Dette ev vel Harfagen, hvorfor Sigurd nu atter forføgte fin Lykke i 

Norge. Han ftyrede ind i den oſtre Urm af Gaut-Elven, hvor Dlaf, 

Harald Kefjas Søn, faa med en Deel Sfibe, fandfynligviis for at drage 

til Danmarf og gjøre Fordring paa den ledige Srone3). Uagtet Olaf, 

forudfat at det havde fin Rigtighed med Sigurds foregivne Herfomjt, var 

1) Begge Læfemaader, Mön og Mæri, findes; den fidfte i Mortinffinna. 

+ 2 Her er Mortinffinna fulgt, fom den omfiændeligfte, og fordi den faa hyppigt 

citerer Bers af Jvar Ingemundsſons Digte, 

Som Olafs Medanfører nævne GSagaerne her en Shore Hvinantorda, der 

vimeligvits maa have været en danſt eller ſpenſt Høvding. Ut dette maa have 

været fenere end Kong Erifs Drab, og at Dlaf maa have haft Nys derom 

ffjønnes deraf, at Drabet allerede føede den 18de September; medens Sigurd, 

førend han fired med Olaf, allerede havde tilbragt nogen Sid i Danmark; 

men til Danmaré fom han førft efter at han i Norge havde faaet Efterret— 

ning om Magnus”s Uheld, og Magnus havde igjen ikke fortadt Oplandene 

efter Slaget ved Minne, førend ud paa Sommeren, altfaa neppe før Juni 

Maaned. Oppholdet hos Karl Jarl og dennes Tog til Norge medtog vel 

mindft en Maaneds Tid, altfaa indtil Juli; Grit Emunes Tog foregit neppe 

tidligere end Uuguft; og lidt efter denne Tid, altfaa fidft i Uuguft, maa da 

Gigurd være kommen veftenfra Norge, Hans Ophold i Danmark og Kryds- 

tog i Øfterføen medtog vel mindft en tre Ugers Tid, eller til de fidfte Dage 

af September, 

3 
— 

50 
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hans egen Svfterføn, angreb dog Siqurd ham, erobrede tre Skibe af Hans 

Flaade, og jog bam felv paa Flugten op i Landet. Dette Uheld var vel 

Warfaq til, at det endnu varede nogen Tid, inden Olaf vifte fig i Dan- 

mark fom Fronprætendent. Sigurd fejlede videre op avd Elben, og nor 

denom Hifingen ned til Kongebelle; men her var den utrættelige Thjoſtulf 

Aalesſon tilftede med en Deel Folt, og bindrede Dam fra at gjøre Lande 

gang. Efter at Thjoſtulfs vg Sigurds Folk em Stund havde ſkudt paa 

binanden gjenfidigt fra Stranden og Sfibene, hvorved flere faldt og mange 

ſaaredes 1), begav Sigurd fig bort, fejlede ud af Elven, og drog over til 

den nordvefilige Deel af Vifen, hvor han røvede paa mange Steder. Han 

tog endelig fit Stade i Udhavnen Portyrja (Porter), bvorfra han lurede 

paa og overfaldt de Skibe, der enten fom fra eller til Viten. Tunsbergs— 

mændene, hvem Dette Uvæfen ifær maatte være ubelejligt, udruftede, i For- 

ening med Vatn-Orm Dagsføn og maaffee flere Lendermænd, em Deel 

Folk og Sfibe imod ham. Det lykkedes dem at fomme faa uvæntet over 

ham, medens han med fine Folk var oppe i Land for at flifte Bytte, at 

de ganſke fif bam indeftængt, idet nogle omringede ham til Lands, andre, 

hvoriblandt Vatn-Orm, lagde fine Skibe tvers for Havnen. Men Sigurd 

ftyndte. fig ombord paa fit Skib, og roede faa Driftigt ud mod Fienden, 

at Vatn-Orm, hvis Skib faa nærmeft, enten i Forvirring eller af Frygt 

ryggede tilbage, og derved aabnede ham en Udvej, fan at ban flap bort, 
dog fun med dette ene Skib, og efter at have mijtet flere Folk, bvoriblandt 

en vis Finn Geit og Aasfell Smedsføn nævnes. For dette maatte Vatn- 

Orm fiden høre ilde, og man fvad Spottevers derom?). Sigurd fejlede 

ffyndfømft over til Jylland. Ved denne Lejlighbed omfom Den ovenfor om— 

talte Kolbein Fborljotsfen, der fad i Baaden, fom flædede efter Skibet, 

og fantrede ved den flerke Fart. Sigurd felv [ed Stibbrud paa Jyllands 
Kvit, men blev reddet, og tilbragte Vinteren (1137—-1138) i Aalborg. 

Sigurd opføgte nu Magnus den blinde, der ligeledes tilbragte Vintren 

1) Blandt de faldne nævnes en vis Ulfhedin Sarulfsføn, Sigurds Stavnbo, der 

figes at være en nordlandff Mand, hvilfet man fædvanligviis forklarer ved, 

at han var fra Nordlandet paa Island. Det maa eller merkes, at Fagr- 

føinna ej nævner Thjoſtulf fom Kongehelles Forfvarer, men berimod lader 

Shore Hvinantorda drage fig tilbage did, og forfølges af Sigurd. Og— 

faa Udgaven af Kangefagaerne (Fornm. Sögur VII. 213) bar ,poriré; men 
dette er vjenfynligt en Skriv: eller Læfefejl for ,pjöstullrt. 

2 
— Nemlig: vard eigi vel vid styrju 

Vatn-Ormr i Portyrju; 

d. €. Vatn-Orm feilte fig itfe godt fra Kampen i Porter.  IJngeé Saga 

Gap. 5, Mortinffinna fol. 34 a. Saro figter til denne Begivenhed S. 820, 

Hvor han taler om ,,ØHavnen Portyrja, bekfjendt ved Sigurds udmerkede 

Sejr”. — Egentlig fan man dog ikke fige at han fejrede. 
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i Danmart?), og udruftede i Forening med ham fyv Stibe, med hvilke de 

den følgende Sommer (1138) begave fig nordover Havet til Agder, og 

fandede en Aften ganffe uvæntet ved Lifter. Der var den tapre Bentein 

Kolbeinsføn, en af Kong Inges Hirdmænd. Sigurd og hans Mænd 
gif op i Tusmorket, omringede Hufet, og vilde fætte ID paa Det, men 

Det lykkedes Bentein at fomme ud, fuldt ruftet og bevædnet, og at flippe 

ind i en Udbuusbygning med fav Dør, indenfor bvilfen ban tog Plads 

med draget Sverd, Skjoldet foran fig og Hjelm paa Hovedet. Sigurd 

fpurgte fine Folf, hvo af dem vilde vife fin Tapperhed ved at gaa ind til 

Bentein. Ingen havde Lyft dertil. Bentein hørte hans Ord, og fagde: 

uden, fom kommer ind, ffal finde Vaaben for fig”. Da Sigurd faa, at 

ingen gjorde Mine til at gaa ind, tog ban en Kappe, ban bavde paa, 
fatte Foden paa den vg fled et Stykke af, viflede det om Den venfire 

Haand, tog et draget Sverd i den anden, og foor uden Hat eller Hjelm, 

i den bare Skjorte, med Lynets Fart ind i Hufet, forbi Bentein, der bug 

efter ham men uden at treffe. Sigurd vendte fig ſtrar imod ham og de 

fliftede iffe mange Hugg, førend ban gav ham Banefoar. Da ban fom 

ud til fine Mænd med Benteins Hoved i Haanden, maatte man i Sandz 

bed beundre hans Raſthed og Dygtighed. De plyndrede derpaa Gaarden, 

bragte Byttet til Skibene, og droge videre. Da Inges Mænd, og navne 
fig Benteins Brodre Sigurd og Gyrd, hørte Dette, droge de ud imod dem 

med en Deel Skibe, indhentede Dem, ſandſynligviis udenfor Ryfylke eller 

Hordaland, og adſplittede fuldkommen deres lille Flaade. Et Skib, der 

ſtyredes af Haakon Paalsſon Pungelta, en Datterſon af Aslak Erlings— 

ſon paa Sole, blev erobret, han felv med fine Mænd jagen i Land, og al 

deres Oppakning borttagen. Sigurd Stork, Søn af Eindride fra Gaul- 

Dalen, Erik Hæl, hans Broder, og en vis Andreas Grimsføn Kelduftit >) 

1) Paa hvilfet Sted i Danmark Magnus tilbragte Vintren, figes ikke, men 

man maa næften formode, at dette ogfaa var etfteds i Jylland, maaffee i 

Ualborg, hvor han og Spurt, fom det i det følgende vifer fig, havde fit 

fornemfte Tilhold. 

?) De fire her nævnte Mænd, Haakon Pungelta, Sigurd, Erik og Andreas ere 

aabenbart nævnte i Egenſtab af GSiibsbefalingsmænd, faaledes at de maa 

antages at have fiyret hver fit Skid, og ikke blot for fin egen Perfon, 

men med Skib og Mandffab at have taget Flugten til forffjellige Kanter. 

Deres fire Skibe, lagte til de tre, hvormed Sigurd drog til Haalogaland, 

udgjør netop fyv, der var det hele Antal, hvormed Sigurd fejlede fra Dan: 

mark. Navnene paa bine Sfibsftyrere angives ellers noget forffjelligt. 

Ovenfor er Morfinffinna fulgt. Hryggjarſtykke, Hrotfinffinna og Snorre 

nævne „Sigurd Slof, Søn af Eindride i Gauldal, Erif Hal, Andreas Kel- 

duffit, Søn af Grim fra Biftord (eller Ord), d. e. Orten i Raumsédalen. 

Haafon Pungelta var en Syfterføn af Haafon Mage, der meddelte Erik 

Oddsføn Eftervetninger herom, fe nedenfor. 
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flygtede ind i De nærmefte Fjorde. Sigurd felv, Magnus blinde og Thor— 

leif Skjappa fejlede med de pvrige tre Skibe udenffjærs lige til Haaloga- 

fand. Der tilbragte Magnus Vintren hos fin gamle Fofterfader, Vidfunn 

Jonsſon i Bjarfø !), men Sigurd bug Stavnene af fit Stib, borede Huller 

i det, og fæntede Det med inderft i Øgsfjorden paa Hindøen, hvorefter han, 

med tyve Mænd, tog fit Binteropbold i en Hule inderft i Gljufrefjorden ved 

Fjeldefund*). De bængte noget for Uabningen, faa at Den ej funde fres 

fra Stranden. Hans Kamerat Thorleif Sfjappa faa vel fom Bonden 

(Einar Agmundsføn paa den nærliggende Gaard Sand?) forfynede Dem 

med evnetsmidler. Sigurd beføgte ogfaa nogle Finner inde Å Fjordene, 

og fød dem bygge ham tvende Studer, hver til tolv Rorskarle, uden Søm, 

men fammenbundne ined Dyrefener, og med Bidjer i Stedet for Knæer. 

De gik faa burtigt paa Bandet, at intet Sfib funde indbente Dem. - Sig- 

utd opholdt fig hos Finnerne i deres Gamme, faa fænge Skuderne vare i 

Arbejde, og Finnerne, Der havde anftaffet fig DL gjorde et Gilde for 

ham, bvor Det gif not faa lyftigt til, fom han felv fiden forfitrede*). Med 

disſe Studer drog Sigurd den følgende Vaar (1139), fremdeles medbrinz 

gende den blinde Magnus, fydefter langs Kyſten, idet han paa Vikingeviis 

røvede .og plyndrede for Fode, hvor han traf Kongerne$ Mænd og 

Tilhengere. Ullerede i Vaagen drebte hans Mænd Preiten Svein og 

hans to Sønner. Derpaa fandede de ved Vik, fangede Kong Sigurds 

Sendermand ved Navn Viljam Stinnare, tilligemed en vis Thoralde Keft, 

og dræbte dem begge. Bed Byrda (Børø) mødte de en Mand ved Navn 

Styrkaar Glæferova, der fom føndenfra Nidaros; ham Ddræbte de. En 

anden Mand ved Navn Svinagrim var ubeldig nof til at møde dem ved 

Valsnes; af ham lod Sigurd hugge Den Højre Haand. J Throndhjems— 

feden fangede Sigurd Hedin Hardmage vg Kalf Kringleøje, og lod den 

førfte fare, men dræbte den anden. Da man fit Nys om alt dette ved 

den unge Kong Sigurds Hof inde i Throndhjem, fendte hans Foſterfader 

Saada-Gyrd fin Svigerføn Jon Kauda og Preften Jon Smyril affted 

paa det hurtigfejlende Skib „Renen“, for at opføge og fælde Voldsmændene; 

men de fom tilbage med Sfamme og uforvettet Sag, foregivende at De ej 

havde Funnet finde dem; De flefte paaftode Dog at De bavde feet Dem, men 

ej vovet at angvibe dem. Under idelige Plyndringer langs Kyſten fortfatte 

1) Bidfunn Jonsføn maa, hvis han var fød omtrent 1066 (fe ovenfor S. 178) 

paa denne Jid have været 72 Uar gammel. 

2) Gljufrefjorden maa være en af Smaafjordene ved FTjeldefund, hvis Navn itte 

anføres paa Karterne, 

3) Det er Gaarden Sand paq Jjeldøen. 

2) Nemlig t et Vers, fom i Sagaevne eve opbevaret 
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Sigurd fin Bej ned til Hørdaland, og lagde ind til Herdlø, hvor en vig 

og anfeet Mand, Cinar, Søn af Lare-Paal, boede. Han var jujt inde 

i Hamarsfjorden paa Gangdage-Ihing '). Sigurd og hans Mænd toge 

alt det Gods, de funde finde paa Gaarden, og et Einar tilhørende Lang- 

ftib paa 25 Mum, fom lan der. De vilde vgfaa bortføre eller 

dræbe hans fireaarige Søn, fom de fandt liggende hos en af hans Ur- 

bejdsmænd. Men denne indbildte dem at Drengen var hans egen, ikke 

Einars Søn, og de lode ham derfor i Fred. Siden, da Cinar fom 

hjem og fil dette at vide, var han Arbejdsmanden faa tafnemmelig for 

Sønnens Frelfe, at han ffjenfede ham Gods eller Penge til en Vardi af 

to Ører Guld, og lovede at han fra den Tid af ftedfe ſkulde være hans 

Ven. Sigurd drog fremdeles videre, lige til Viken. Der traf ban øfter 

i Kvilde Finn Sauda-Ulfåføn, Lendermanden Peter Sauda-Ulfsſons Bro- 

der, beffjeftiget med at optræve Kong Inges Landføyld, og fod han bænge. 

Derpaa vendte han med Maqnus og fit pvrige Følge tilbage til Danmark *). 

82. Kong Sigurd forener fig med Kong Inge til fælles Forfvar. Sigurd 

Slembedjakn og Magnus blindes Nederlag og Død. 

Naar man undtager de fammenligningsviis faa Boldsgjerninger, Sig- 

urd Slembedjakn under Dette fidfte flyndfomme Fog, pvede paa Kvifterne 

af Haalogaland, Naumdal og Nordmøre, havde det nordlige Norge, 

bvilfet det nærmeft tilfom Kong Sigurd og bans Mænd at forfvare, 

undgaaet alle Ulemper af den nærværende Fejde, og de felv havde fiddet I 

Fred og Ro, medens derimod den fydlige Deel, fornemmelig Viten, ftedfe 

havde taget Stodet, ja endog udholdt et farligt Ungreb of Den danſke 

Konge med hans hele Magt, og Kong Jnges Lendermænd havde maattet 

være paa Ferde, frent og tidligt, nord i Oslo fom fyd ved Elven, for at 

holde Fienden borte. - Det famme funde man vænte fig fremdeles, faa længe 

Gigurd og Magnus fandt Tilhold i Danmarf. Her havde juſt Olaf, 

Harald Kefja'8 Søn, begyndte en blodig Krig om Tronen, paa bvilfen 

han gjorde Fordring, og da Det udtryffeligt liges, at ban dengang fom 

fra Norge, ligefom vi have feet, at Sigurd Slembedjakn, da han i 1137 

traf bam i Gaut-Gfven, betragtede har fom en Fiende og frateg ham 

1) Uttfaa i de fidfte Dage af Mai, da Himmelfartsdag 1139 indtraf Aſte Juni, 

og Gangdagene de 3 nærmefte foregaaende Dage. Thinget i Hamarsfjorden 

ftod rimeligvis paa Thingſtedet Bergnestangen. 

2) Alt dette fortælles, vidtloftigft og med hyppige Citater af Jvar Ingemunds— 

føns Vers, i Mortkinffinna, fol. 34 a., Fortere i Inge Haraldføns Saga Cap. 

8, Snorre Gay. 7; aller Forteft i Fagrffinna Cap. 257. 
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tvende Skibe, maa man naſten formode, at han har faaet nogen Under— 

Itøttelfe af Lendermændene i Vifen, der paa den Maade fun gjengjeldte, 

bvad der fra danſk Side var føeet mod Norge"). Men dette maatte 

igjen foraarfage, at den danffe Konge eller Høvdingerne i Iylland toge fig 

Defto alvorligere af Sigurd og Magnus, og da Der desuden i Denne uro— 

lige Tid altid maatte være krigs- og æventyriyftne Folk nok at faa hver 

vet i Danmark, var et nyt og alvorligere Ungreb Derfra med det forſte 

at forudfee. Nordmandene funde beller iffe være uvidende om, at Sig— 

utd og Magnus virfelig med Danerne8 Hjelp gjorde betydelige Udruitnin- 

ger. - Under disfe Omftændigheder fandt FIndbyggerne af Viten og Ber- 

gen det, fom rimeligt var, heel utilbørligt, at Kong Sigurd og hans Ven— 

ner fad i god No nord i Nidaros, ffjønt hans Faders Mordere pasfe- 

rede Throndhjemsleden, men overfode Landets Forfvar til Kong Inge og 

bans Mænd, der fad oſter i Viten paa det farligfte Punkt. Inges Høvdin- 

ger udfærdigede derfor i hans Navn følgende Brev, der er merkeligt ej alene for— 

mebdelft fit Fndhold, men ogfaa fordi det er det aldſte bidtil befjendte offentlige 

Aktſtykke til Norges Hiftorie*). „Kong Inge, Søn af Kong Harald, 

fender fin Broder Kong Sigurd og hans Raadgivere, Saada-Gyrd, Ag- 

mund Svifte og Ottar- Birting, alle Lendermænd, Hirdmænd, Huuskarle 

og befe Almuen, Rige og Fattige, Unge og Gamle, Gud$ og fin Hilfen. 

Alle Mand er vitterlig Den Vaande, hvori vi ere ftedte, faa vel fom vor 

Barndom, da du fun er fem, jeg fun tre Aar gammel, faa at vi intet 
funne foretage uden ved Biftand af vore Benner og gode Mænd. Nu 

tyffes det og, fom om jeg og mine Benner ere den fælles Nød og Fare 

nærmere end du og dine, Der fidde i Ro og Mag. Gjør nu "aa vel, at 
du faa fnart og med faa mange Folk fom muligt fommer bid til mig, 

paa Det at vi funne være. famlede, hvad der faa indtreffer. Nu er den 

vor bedfte Ven, fom gjør fit til at vi ere faa enige og famboldende fom 

muligt i alle Dele. Men dDerfom du unddrager Dig, og fremdeles, fom du 

før Dar gjort, iffe fommer efter min Budfending og trængende Anmodning, 

maa du være belavet paa, at jeg Drager imvd dig med en Krigsmagt, og 

Da faar Gud føifte mellem os. Ii vi funne iffe [ænger finde os i at 

vi ſkulle fidde her med faa ſtor Befoftning, fom udfordres til Ufreden, 

1y Olaf Haraldsføn fremkom, faa vidt man efter de nøjagtigfte Underføgelfer 

fan flutte, med fine Urvefordringer i 1138, men begyndte Krig 1139, Sand— 

fynligviis var, fom oven antydet, hans Uheld i Elven mod Sigurd Slembedjakn 

Uarfag til, at han ej tunde begynde den før, da han vel paany maatte 

ſtaffe fig Folk og Skibe. 

2) Det anføres, næften ordlydende, faavel i Morkinffinna, fom i Hrotfinffin- 

na, Hryggiarſtykke og hos Snorre, 
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medens du tager Halvdelen af alle Landføyder og FJndtægter i Norge. 
Lever i Guds Fred". 

Da dette Brev fom til Nidaros, blev der ftevnet Thing, hvor de 

open nævnte Lendermænd og Høvdinger indfandt fig tiligemed den unge 

Konge. Peter Sauda-Ulfsføn bar ham paa Ibinget, hvorfor han fiden 

fit Zimavnet  Burdarfvein". VBvevet blev oplæft, bvorefter Ottar Birting 

tejite fig, og tog faaledes til Orde: „Det fømmer fig bedft for Kong 

Sigurd, til Svar paa din Broder Kong Inges Brev, at ønffe ham Guds 

Tak for hans gode Hilfen, og for al den Møje og Anftrengelfe, han og 

hans Benner her i Riget underkafte fig i et Anliggende, der lige meget 

angaar eder begge. Et og andet Udtryk i Kong Inges Brev til Kong 
Sigurd fynes vel noget ffarpt, men ban bar mangt og meget, der taler til 

hans Undføyldning. Nu vil jeg fundgjøre min Mening, og høre, hvor vidt 

Kong Sigurd og de pvrige Høvdinger ere enige deri, nemlig at du, Kong 

Gigurd, gjør dig færdig med alt det Folk, der vil følge Dig, til at værge 

Dit Land, og farer faa mandftert fom muligt, og faa ſnart fom du fan, 

ned til Kong Inge; ſtyrker binanden da gjenfidigt i alt, hvad der tjener 

eder til Gavn, og Gud ſtyrke eder begge. Mu ville vi høre dine Ord, 

Kong Sigurd!” Den femaarige Konge, fom fad paa Peter Surdarfveing 

Avm, fagde not faa vaft: „Viid, alle mine Mænd, at hvis jeg ffal raade, 

vil jeg faa fnart fom muligt Drage ned til min Broder, Kong Inge". 

Siden talte ogfaa de øvrige, en efter Den anden, og fluttede alle med 

famme Opfordring, fom Den, Ottar Birting havde fremfat. Det blev da 

befluttet, at tage Denne til Følge, og da den nødvendige Styrke var fam- 

fet, Drog Kong Sigurd med den fyd til Viten, og forenede fig med fin 
Broder 1). 

Ud paa Høften, henimod Binternat (14 Ottober), fom Gigurd 
Slembedjakn og Magnus blinde fra Danmark til Viken, med en Flaade 

af ikke færre end 30 Skibe, hvoraf 18 danſke, førnemmelig fra Jylland 2). 

Da VBefaling8mændene over den fongelige Hær, der fandfynligviis laa enten 

ved Oslo eller Tunsberg, erfarede dette, Droge De Fienderne imøde, og 

mødte Dem noget fydøftenfor Hvaløerne i Langøfund ved Holmengraa, 
ftvar føndenfor Indlobet til Dynefilen?), Søndagen den 12te Novem- 

1) Inges Saga Cap. 10, Snorre Cap. 8. 9; Morfinffinna fol, 34 b. Fagrffinna 

Gap. 258. 

?) Ut Sigurd fik denne Underftøttelfe fra Jylland, er baade i og for fig rime= 

ligt, og figes desuden udtrykfeligt i Ivar Ingemundsſons Vers, der anfø- 

res i Morfinffinna: „Flyede Iyder med 18 Giibe, de fom Gigurd fønden- 

fra fulgte". 

3) Langøfund nævnes udtrykfeligt i det Vers af Kong Inges Draapa, fom ci— 

tere i Morkinffinna fol. 34 b. Der ftaar: ,, Ulvenes Yngel glædede fig 

faare ved Mødet med Ørnen i det vide Langø-Sund”. Langø-Sund er Sun: 
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ber). De unge Konger, der fom fædvanligt felv vare med, og i Sagaberetnin- - 

gevne ftedfe omtales fom De virkelige Unførere, havde tyve Skibe, alle fore. 

Her begyndte nu et ftort Slag, men alerede ftrar efter det førfte Angreb 

toge Jyderne Flugten med Deres 18 Skibe, og vendte tilbage til Dan- 

marf. Derved blev Overmagten aldeles paa de unge Kongers Side, og 

Sigurds og Magnus's 12 Skibe begyndte at ryddes, det ene efter det 

andet. — Kampen fynes ifær at have været heftig paa Magnus's Stiv, 

bvor han, blind og [emlæftet fom ban var, laa i fin Sang, uden felv at 

funne foretage Det mindfte til fit Forfvar. Men han var omgiven af tro 

og opofrende Venner. Da Skibet allerede paa det nærmefte var ryddet, 
tog Reidar Grjotgardsføn, der længe havde fulgt ham og været hans 
Hirdmand, han i fine Arme og vilde lobe over med ham paa et andet 

Skib. Da blev Reidar truffen mellem Stuldrene af et Kajftefpyd, fom 

gif tvers igjennem ham, og, fom man fagve, tillige drævte Magnus. Han 

faldt baglængs ned paa Dakket, og Magnus ovenpaa han, og alle talte 

om, bvor vel og haderligt han havde fulgt fin Herre og Fyrfte. „Vel 

den”, tilføjer Den gamle Sagaftriver, hvem faadan Roos bliver til Deel!“?). 

Magnus”s fidfte Ord, da ban fit det dDræbende Stif, var: Dette fom- 

mer fyv Aar for feent!" Blandt de mange, der faldt par Magnus's 

Stib, var ogfaa hiin Ivar Kolbeinsføn, der ved Overfaldet paa Harald Gille 

gav ham det førfte Saar*). Oberhoved flede der et fort Blodbad, thi 

Kong Inges Mænd ode ingen undflippe, fom de funde naa. Alene paa 

en Holme, fandfynligviis felve Holmengraa, dræbte de 60 Mand. En af 

dem, der befandt fig ombord paa Maqnus's Skib, var Jvar Skrauthanke, 

en Broder af Den ovenfor nævnte Jon Kauda, Saada-Gyrds Evigerføn *). 

det enten mellem begge Cangøerne ftrar udenfor Strømftad, (mellem Indlobet 

til denne og Dyne-Kilen) eller mellem Søndre Langø og den firar veftenfor 

beliggende Holmengvaa, eller endelig mellem Langøerne og Faftlandet. Hvis 

man tidligere havde agtet paa denne Ungivelfe, der rigtignok kun findes i Mor: 
Finffinna, vilbe man afdrig have faldet paa at føge Holmengraa, efter hvile 

fen Slaget fædvanligviis benævnes, ved Hesnes paa Ugder. 

1) Om Uaret og Dagen fan der her ej herffe nogen Ivivl, og dette Sted er 

derfor af færdeles Bigtighed, i chronologiſt Henfeende. Der ftaar nemlig 

udtrykkeligt, at Slaget forefaldt Søndagen efter Mortensmesfe, der tillige 

var den næfte Dag efter denne Feſtdag, fom da indtraf paa em Loverdag. 

Dette er, mellem Aarene 1133 og 1144, fun Vilfældet i 1139. 

Mortinffinna fol, 34 b. Ordene gjentages fiden af Snorre og i de øvrige 
vidtløftigere Kongefagaer. 

3) De øvrige, fom nævnes, vare Lodin Saupprud af Lineftad (i Stange paa 

Hedemarken), Bruſe Ihormodsføn, Sigurds Gtavnbo, en Harald Fage, 

og to FJslændinger, Preften Sigurd VBergthorsføn, Broderføn af Havlide 

Maarsføn, og Klemet, Søn af Are Einarsfen. 

*) Ivar og Jon vare begge Sønner af en Kalf vrange, der fynes at have vær 

2 
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Han havde været Magnus”8 ftadige Følgefvend, medens hans Broder 

dDerimod var paa Kong Sigurds Parti. Det lykkedes ham nu felv tredie 

at fomme over i fin Broders Skib, og denne tog dem ftrar i fin Beftyt- 

telfe; men afdrig faa ſnart bleve Kongernes Krigsmænd dette var, førend 

De ftormede ind paa Jon med Dragne Sverd, og vilde have Dem udleverede. 

Fon fatte fig til Modværge, og det var nær fommet til formelig Kamp; 

men Striden blev Dog bilagt faaledes, at Ivar og en af De to andre, VED 

Navn Arnbjørn, fif beholde Livet, imod at Jon forbandt fig til at udbe— 

tale Løfepenge, der Dog fiven bleve ham eftergivne. Den tredie derimod, 

ved Navn Ivar Dynta, en udmerfet ſmuk Mand, ſtod iffe til at frelfe, 

thi han Davde været tilftede ved Bentein Kolbeinsføns Drab, og Dennes 

Brødre vilde iffe paasnogen Maade modtage Løfepenge for bam*). Han 

blev ført op paa Land og halsbuggen. Hans bheldigere Medfange og 

Navne FJvar, der fenere blev Biftop i Nidaros, fagde fiden, at aldrig 

havde noget vyftet ham mere, end da Ivar Dynta førtes op for at afliz 

ves, og fagde ham det fidfte Farvel *). 

Sigurd Slembedjakn fæmpede Længe med den frørfte Sapperhed paa 

fit Skib, men det fyldtes mere og mere med Fiender, og efter at han 

en Stund ganffe alene havde førfvaret fig movd de fremftormende Skarer, 

ftyrtede ban fig overbord, for at foørføge paa at undfomme ved Svømning. 
Dette var vanffeligt not, Da Kong FInge8 Mænd roede om i Smaabaadt, 

og Dræbte enbver, fom de fandt fvømmende. Men Sigurd befad en over— 

ordentlig Færdigbed i Svømning, fom i alle andre Legemsøvelfer, og han 

førte, ftedfe belatet paa et faadant Tilfolde, Fvrtøj bos fig, hvis Kuuft 

var fifret mod Vade ved at være indlagt i en VBalnodftal, ømgiven med 

Vor. Siqurd holdt Sfjoldet over fig, faa at enhver, fom faa Det, og ikke 

vidfte nærmere Befted, maatte tre at det fun var et af de mange Sfjolde, 

Der filligemed Vaaben, Klæder og døde Mænd flød mellem Skibene. Un— 

der Bandet afførte ban fig forft fin Brynje og fiden efter faa vel Kjort- 

fen fom andre Kladningsſtykker, Da ban frygtede for at blive gjenfjendt 

Dderpaa, naar fan dukkede op for at drage Aande. Han boldt fig nede paa 

Dybet, faa Længe han formaaede, for at bans Efterftræbere frulde tro ham 

druknet, og da han tilfidjt atter maatte op til Overfladen, flamrede han 

vet fra Island, Fagrffinna har, aabenbart ved en Læfefejl, Jöns Bergpörs- 

sunar iftedetfor Jöns brobur sins. 

1) Urnbjørn, med Jilnavn Ambe, var ogfaa en Jslænding. Om Ivar Dynta 

heder det, at han var indthrøndft paa mødrene Side, hvilket vel middelbart 

tilfjendegiver at han var en Jslænding paa fædrene. 

3) Dette Udfagn af Biffop Ivar meddeeltes Erik Oddsføn, der aller førft opteg- 

nede disfe Begivenheder, af Gudrid, en Syſter af Erkebiſtoppen Jon Byr- 

gesføns hun havde felv hørt Biffop Ivar fige det. 
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fig em Tidlang faft ved Noret paa et af Skibene, indtil Kulden frivnede 

hans Lemmer og nødte ham til at flippe Faget). Da traf det fig, at 

nogle Mænd fra et Skib, der ſtyredes af Thrond Gjaldfere, en af Inges 
Høvdinger, Droge en Mand op, fom fvømmede, og vilde dræte ham. Han 

tilbød fig at vife Dem, hvor Siqurd var, hvis de vide ſtjenke ham Livet. 

De gik ind dDerpaa, og han bad dem nu lægge nøje Merke til et vødt 

Skjold blandt dem, der fløde omkring; under det bar Sigurd. De fit fnart 

Øje paa det, ſtyrede derhen, fandt ham ganføe vigtigt derunder, grede ham 

og bragte ham ombord i Thronds Stiv. Man erfjendte, at man aldrig 

bavde faaet fat paa ham, bvis han ej var bleven røbet. Thrond (od ftrar 

Thjoſtulf, Aamunde og Gytd underrette om Fangften, og bragte ham i 

Land. Da det blev forfyndt, at han var bleven greben, udbrød hele Ha- 

ven i Glædesraab. Ved at høre det, fagde han: Mangen flet Karl vil 

i Dag glæde fig ved mit Hoved!" FIhjoftulf Aalesføn gif til ham, hvor 

ban fad, og ſtrog en guldbræmmet Siltehue, ban bar, af hans Hoved, med 

De Ord: hvor torde du, Frælleføn, være fan fræt at kalde dig Kong 

Magnus's Søn?" Han fvarede: „ikke fan du fammenligne min Fader 

med din, eller med en Tral, thi din Fader var lidet værd i Forhold til 

min”. Thjoſtulf og de øvrige fongelige Raadgivere vilde ellers belft have 

ladet bam drabe ſtrax, men De, fom ifær tørftede efter Hevn, fornemmelig 

Bentein8 Brødre, faa vel fom Peter Burdarfvein, der bavde fin Broder 

Finns Drad at hevne, fordrede at han ſkulde pines til Døde, og fit fat 

Dere8 Vilje igjennem. — Høvdingerne og Mangden vilde dog ikke være 

Vidne dertil, men gif bort. Veter bandt felv hans Arme fammen faa 

haardt, at Snoren ffar fig ind i Kjødet. „Du binder faft nr, Peter", 

fagde Sigurd. „Det har du felv lært mig”, fagde biin, ,da du Dræbte 

min Broder øfter i Kvilde". De brøde nu hans Arme og Been itu med 

Slag af Ørehamre, flede Klæderne af ham, og viftede ham med Lævere 

fvøber, indtil Huden var gaaet af ham, fom om han var flaaet?). Der- 

1) GSaaledes GSaro, GS. 787, 788, fom dog viftnok fejler, naar han figer at 

Gigurd virkelig flere Gange blev røbet, og for at vildlede fine Efterfolgere, 

der allerede havde faaet Øje paa ham, foretog bine Aféflædninger under Van— 

det. Men ved flige Lejligheder opftaa altid forffjellige Beretninger, af hvilke 

den ene fan være ligefaa rigtig fom den anden, For Reften Eunde ingen 

uden Sigurd felv give Beffed om, hvad han gjorde under Vandet: da det 

nu itte ev fandfynligt, at han under de daværende Omftændigheder ſtulde have 

gjort Megnffab derfor, maa Hjemmelsmanden for Saxos Beretning have 

gjettet fig til bet mefte, Den Beretning, Sagaerne meddele, nemlig Erik 

Oddsſons, føriver fig, fom det udtrykkeligt figes, ifær fra Jnges Hirdmand, 

Hall Thorgeirsføn. 

Her feer det ud, fom om de yngre Kongefagaer, Snorres iberegnet, ved en 

Misforftaaaelfe have gjort Plageaandernes Fremgangémaade endnu grume 

mere og blodigere, end den egentlig var.  NMortinffinna, fom ovenfor ev 

N 
— 
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paa fnufte de bang Nygrad med en Stof, flæbte ham til et Vræ og 

hængte ham. Under alle disfe Piinfler vifte ban den utroligfte Standhaf- 

tighed. Et Øjevidne*) har berettet, at Piinflerne ikke lode til at gjøre 

ftørre Indtryk paa bam, end paa en Stok eller Steen. Det anfees ellers, 

heder Det, for Beviis paa Den ſtorſte Kjefhed og Standhaftiqhed, naar man 

under faadanne Pitnfler taug fille, eller fun frympede fig fidt; men Sigurd 

talte, og det faa voligt og ligegyldigt, fom om han fad ved Ølbænfen med 

fine Benner; hans Roſt var hverfen højere eller lavere eller mere fljel- 

vende, end fædvanligt. Han fvarede kun ellers faa af Dem, Der talte til 

ham; men han fang en Pfalter under Piinflerne; ftundom faldt han vel i 

Afmagt, men naar han fom til fig felv igjen, begyndte ban hvor han flap, 

og bad for fine Fiender. Og da han var død, vare alle, baade Venner 

og Uvenner, enige om, at ingen Mand havde været Dygtigere i alle Maa- 

der end Sigurd, faa vidt de fjendte til, men at han fun ikke havde baft 

Lykken med fig. Dette var et fandt Ord, thi havde Sigurd fejret, vilde 

han vel, efter Tingenes almindelige Gang, have ftaaet i Hiftoriens Aarbo— 

ger fom den, der havde Retten paa fin Side. Men han var uheldig, og 

ftempledes derfor fom en Bedrager. Smidlertid fpores der umisfjendeligt hos 

Sagaſkriveren en vis Sympatbi for bam, der vel maaffee fun er opftaaet 

af Beundring over hans GStandhaftighed og Dødsforagt, men Dog ogſaa 

fan have en Dybere Grund. Den danffe Hiftorieffriver Saro figer lige: 

frem: ,fyffelige vilde i Sandhed Meligionens Fjenere være, om De gif 

Døden imøde med det Sind, hvormed denne Krigsmand faa Den under 

Øjnene. Det fan gjerne være, at han var rankefuld, at han forftyrrede 

fit Fædrelands Fred, og paaførte fine Medborgere Krig, men hans Kjek— 

Hed burde Dog, felv af hans Fiender, være bleven lønnet med Filgivelfe. 

Men de Hevngjerrige Mænd tænkte mere paa at gjengjelde dem felv til 

føjede Fornærmelfer, end at hædre Tapperhedsprover hos andre" 2). 

Ej engang Sigurds døde Legeme fit være i Fred. Man bug Hove 

fulgt, figer nemlig: sidan klufu Peir svörd ok flögo hann ur klædum si- 
num, ok hyddu hann med svarösvipum o. f. v. 9. e. fiden Eløvede de 

GSvord (Stind med Haar paa), 2: fare de Læder i Remme, flengede Klæ- 

derne af ham, og hyede (hudftrøge) ham med GSvordfvøber (9. e. Svøber 

indrettede af hine Remme) o. f. v. De vidtløftigere Sagaer forftaa der: 

imod ,klufu Peir svörd* fom om bet føulde betyde „de klovede eller flæn- 

gede hang Hovedhud op”, og tilføje endog pi höfdi* d. e. „i Hovedet“; der— 

af faa de ud, hvad de og tilføje, at man førft vilde flaa ham levende, men 

maatte opgive bet, da han firar begyndte at bløde for frerkt. 

Den nys nævnte Hall Shorgeirsføn.  Ogfaa Ivar Jngemundsføn bevidner i fit 

Bergs, der fom fædvanligt citeres i Morfinffinna, at Sigurd fang Pfalter 

under Piinflerne. Det famme fortæller Saro. 

?) GSaro, GS. 789. 

* 
— 
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det af det, fuftede faa vel Krop fom Hoved op i en Steenrøfe, og Dyn- 

gede fiden Stene Derover. - Preften ved nærmefte Kirke), fom ellers var 

en Filbænger af De regjerende Konger, forbarmede fig vver Liget, og fød 

det fiden begrave ved fin Kirke, men da Kongerne, eller vettere Deres Hob— 

dinger, fit det at vide, bleve de bam vrede, paalagde ham en Pengebovd, 

og lode Liget bringe tilbage til Steenvøfen. Senere blev det dog Hentet 

af bans Venner fra Danmark, fort over til Aalborg, og begravet ved Ma- 

riefivten i denne Stad. Magnus Jen blindes Lig lod Thjoſtulf Aalesføn 

føre til Oslo og begrave i Hallvardskirken, ved Siden af hans Fader 

Kong Sigurd. De flefte af hans faldne Mænd begroves paa Stedet *). 
Magnus, der i vore Sagaer fædvanligviis kaldes „Magnus blinde", 

var, da ban faldt, fun 24 Aar gammel, og havde benflæbt de fem fidfte af 

visfe fom en blind, elendig Krøbling. Han ſynes i det hele taget fun at 

pave nydt liden Andeſt i Landet, og de faa Tilhengere, ban havde, fynes 

meeſt at have boldt fig til bam for bans Faders Skyld. Han vifte fig 

ogſaa, at flutte efter alt, hvad Sagaerne meddele Derom, I fine Velmagts- 

Dage fra en hojſt uelffværdig Side, og lagde en Charakteer og Aandsret— 

ning for Dagen, der maatte befymre enhver veltænfende Mand. Hans 

h 

Lyſt til, endnu i fin Glendigheds-Filjftand, at nyde Magten, fom han inde 

bildte fig, og føre Kongenavn, medens ban dog fun var en Dukke i fin 

tafentfulde Forſparers Haand, vilde vel fun have vakt Latter og Ank, vis 

iffe de mange Onder, han derved bragte over Landet, havde vakt almin— 

delig Harme. 

Magnus efterfod ingen Børn. Sigurd bavde i fin Forbindelfe med 

den ſkotſte Audhild, Frakarks Svfterdatter, en Datter ved Navn Ingegerd, 

der fiden blev gift med den fornemme Orknoying Haafon Klo, og I Dette 

Egteſkab harde flere Sønner 9). 

1) Denne Kirke maa, forudfat at de flefte Kirker, fom før Neformationen fand- 

teg i denne Deel af Norge, paa hiin Tid allerede vare opførte — hvad der i 

Henfeende til Landffabets Beliggenhed og ſterke Befolkning er højft fandfyn- 

ligt — have været Skedjehofs (Skre) Kirke i Nærheden af det nuværende 

Gtrømftad, Men der boede Lendermanden Halldor Brynjulfsføn i Nærhe- 

den paa Betteland, og kunde ikke længe være uvidende om, hvad Preften 

foretog fig. 

2) Inge Haralbsiøns Gaga Gap. 3, Snorre Gap. 12. Morkinſtinna, fol: 35. 

a. Der tilføjes, at Provft Ketil til Mariekirken i Aalborg felv fortalte Erik 

Oddsſon, at Sigurd Slembedjakn laa begraven der. 

3) Orknoyinga Gaga GS. 142, jvfr. JFagrftinna Gap. 215, og Sturlungafaga 

IL. 39. (lfte Deel S. 108). Herved fan Orkneyinga Sagas ert paa 

nys antydede Sted berigtiges. Der faar, og det, fom man maa antage, 

endog i Flatobogens Text: På fylgdi hånum (nemlig Sigurd Glembe) 

Authildr, döttir porleifar Moddansdöttur, er sitan atti Hakon klö. Men 

i Fagrffinna ftaar der udtrykfeligt, at Haaton Klo var gift med Sigurds 
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83. Norges Ro og Lykke under Formynder-Negjeringen. Eyſtein Haraldsføn 

bliver Konge. Magtige Lendermandsz US tter. 

Gfter Siqurd Slembedjakns og Magnus blindes Fald nød Riget en 

Fidlang Fred og No, medens Nigstivrelfen var i De magtigſte Lender- 
mænds Hænder. - Disfe Lendermænd, Der, fom Det fyneé, mere paa Grund 

af deres Magt og Anfeelfe, end ved formeligt Valg, Dannede et Slagå 

Rigs- eller Formynder-NRaad, vare førft og fremft Dde tvende fonqelige 

Fofterfædre Gyrd Baardsføn eller Saada-Gyrd i det Throndhjemſke 

og Aamunde Gyrdsføn i Viten; derefter Dttar Birting og Agmund 
Svifte i Tyrondhjem, Agmund Dreng, aldſte Søn af Kyrpinga-Orm 

paa Stodle, i Gulutbingslagen, og FThjoftulf Aalesſon i Viten. De 

nævnes udtryffeligt fom Kongernes egentlige Raad ').  AUamunde og Sbjoftulf 

havde ifær gjort fig fortjente ved Deres utvættelige og beldige Beftræbelfer 

til Landets Forfvar i Den urolige Jid; men de fynes alle at have været 

ppperlige, fævdrelandsfjærlige Mænd, hvem Fred og Enighed mellem Kon- 

gerne indbyrdes, og Overholdelje af Lov og Net indenlandg, alvorlig faa 

paa Hjertet *). Derfor traf De nu ogfaa Den vife Foranftaltning, at begge 

De unge Konger under hele deres Mindreaavighed fun bavde een Hird 3), 

og fandfynligviis for det mefte vare tilfammen. Om ogſaa Formynderne 

ftedfe fulgte Dem paa Deres Nejfer rundt om i Landet, figes ikke; rimelige 

vits have fun Fofterfædrene ftedfe ledfaget Dem, men De pvrige opholdt 

fig, hver i fin Hjemftavn, for der at have Jilfyn. Denne Tid fynes at 

have været en færdeles lykkelig Iid for Norge, bvor Folket følte fig til- 

fred8, og den indre Velftand vg Rorelſe betydeligt tiltog.  Derpaa havde 

man de bedfte Tegn i nye Kjøbftæders Opfomft. Byanlægaet i Stavan- 

ger ſkriver fig vimeligviis fra Denne Iid*); paa Veø eller Vedo i Raums— 

dalen rejfte fig ligeledes en Kjøbftad; Kaupang eller Lufafaupang i indre 

Datter. Ingegerd, og havde med hende Gønnerne Haavard, Gigurd, Har- 

ald og Erik; GSturlunga Saga nævner „Erik Haafonsføn fra Orfnøerne, 

Datterføn af Sigurd Slembe”. Da nu Ingegerd, fom gift paa Orkno— 

erne, maa have været Sigurds og Audhilds Datter, men Haafon Klo dog 

ikke funde være gift med Moder og Datter efter hinanden, maa nødven- 

digviis noget antages bortfaldet eller udeglemt i hiin Jert, der bør rettes 

faaledes: på fylgdi hånum Authildr, dottir porleifar Moddansdöttur; Ingi- 

gerdr het Peirra döttir, er sidan åtti Håkon klo. 

1) Disfe Mænd kaldes oftere Kongernes Raadgivere, men aller tydeligft i Inge 

Haraldsfens Saga Gap. 21, Mortinffinna fol. 36 a., Ågrip Cap. 52. 

NG Ågrip J. c. ftaar der udtryffeligt, at de havde „med fine Raad drengeli- 

gen ftyrt Niget med Kongerne efter Landfens Love". 

3) Dette figes udtrykfeligt paa de nys anførte Steder. 

2) Den næpnes, fom ovenfor (S. 617) anført, aller førft omkring 1175. 
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Sogn, Stidan eller Skien i Grønafylfe omtales, men fom allerede be— 
ftaaende, noget over 40 Aar fenere, og Dere$ Oprindelfe flriver fig vel 

derfor ogfaa fra Denne Sid '); det famme fan, fom vi fnart ville fee, figes 

om Kjøbftaden Hamar paa Oplandene, om den end nærmeft ſtylder det 

nye Biftopsfæde paa dette Sted fin Opfomft. 

Men et Forbud paa Omftiftning i de volige og fredelige Forhold, 

fom nu berffede, fit man i det Gte Aar efter Harald Gille8 Død og Bro— 
drenes Opbøjelfe paa Tronen (1142), da en tvedie Broder, den ovenfor 

nævnte Eyſtein, fom fra Skotland og fremftod med Fordring paa Deel 

i MNegjeringen. Han var bleven bentet af tre anfrede Mænd, Arne Sturla, 

Thorleif Brynjulfsføn og Kolbein Ruga, om bvilfe man for øvrigt intet 

veed, med lUndtagelfe af at den fidfte var em ung, anfeet Orknoying, der 

par gift med en Datterdatters Datter af Jarlen Paal Ihorfinnsfon, og 

fom paa den ham tilhørende lille Ø Vigr havde ladet opføre et Steen— 

Kaftel, hvoraf der indtil de fidfte Iider fanes Spor, og fom endnu bær 
rer hans Navn?). De fulgte Eyſtein, heder det, til Landet, og droge 
ftvar nord i Throndhjem med ham, bvor Thronderne modtoge ham godt, 

og fivar, i Gagndagene (25—27 Mai 1142) toge ham til Konge paa 

Orething, faaledes at han ſkulde have Trediedelen af Herredømmet tillige 
med fine Brødre Sigurd og Inge. Der blev, figes Der udtrykkeligt, ingen 

Skirsler (d. e. Bevifer ved Færnbyrd eller paa anden lignende Maade) 

fordrede eller førte for hans Herfomft, da man troede, hvad hans Fader 

Harald havde fagt Desangaaende?). Dette vifer tydeligt, at Harald alle 

rede i levende Live havde talt om bam, og at hine Mænd faaledes ej alene 4 

havde fuldfommen Vished om, at ban var til og bvor han fulde føges, 

men at de endog maa være dragne affted i den beftemte Henfigt at bringe 

ham til Norge. Men deres Grunde hertil angives ej. VBlot og bar Pietet 

for Kongeftammen og Qnftet om at forbjelpe ethvert Medlem deraf 

til dets Nettigheder fyned ej at funne have været Drivefjedren; ſnarere 

1) Meø eller Vedo, fom Navnet ogfaa førives, nævnes fom beftaaende Kjøbftad 

allerede i Haafon Herdebreds Gaga Gap. 26, 27, Aaret efter Kong Inges 

Død. Kaupang i Sogn, fandfynligviis paa Grund af fin Udetydelighed Ealdet 

Qufafaupang, nævnes aller førft i Sverres Saga Cap. 39, omkring 1183. 

Skidan nævnes i Sverres Saga Gap. 91, ved 1184. 

Se Ortnøypingafaga Gap. 256, jvfr. Haakon Haafonsføns Saga Cap. 171. 

gevningerne af Kaftellet paa Den Vigr (nu Weir) kaldes af Jndbyggerne 

endnu the Castle of Coppi Row; ,Coppi* er en Fordrejelfe af , Kolbein, 

ligefom man figer Coppinsey i Gtedet for Kolbeinsey; Row er em Forkort: 

ning af „Ruga““. Men for øvrigt har det fenere Sagn gjort ham til en 

mythiff Perfonlighed, en vældig Jette. 

3) Fagrffinna Gap. 259, Mortinffinna, fol. 35. b. 

2 
— 



Gyftein fommer til Norge. 801 

funde man formode at Kong Harald i fin Vid fan have vtret et Ønføe 

om at ogfaa Denne Søn maatte tomme til Norge og faa Andeel i Ne- 

gjeringen; Dog fynes heller iffe denne Grund at funne være tilftrætkelig 

til at fremfalde et faa betænkeligt Skridt. Man maa faaledeg formode, 

enten at Thronderne, der vifte fig faa Veredvikige til at antage ham, have 
været misfornøjede med at Kongerne nu, fom man maa antage efter For- 

eningen af deres Hird, holdt fig meeft i Den fydlige Deel af Landet, og 

at de derfor ønffede endnu en Konge, fom hyppigere kunde opholde fig 

hos dem, eller og at hine tre Mænd ved biint Skridt alene have tæntt 

paa at befordre deres egen Magt og Unfeelfe. Eyſteins Moder Beathach 

fulgte ham til Norge). Der blev firar fendt Bud til de tvende øvrige 

Konger, der opholdt fig oſter i Landet, for at melde dem den vigtige Be- 
givenhed, og erholde deres Samtykke. Dette blev heller ikke negtet — 

Formynderne have vel nemlig for enhver Priis villet undgaa indvorteg 

Krig — og faaledes blev det Da beftemt at Eyſtein fit en Trediedeel 

eller vettere en Fjerdedeel af Niget. Thi ved denne Lejlighed blev ogfaa 

Harald Gilles Søn, den fygelige Magnus, tagen til Konge, fom det 
udtryffeligt beder, over den fjerde Deel af Riget. Da Magnus opfos 

ftvedes af den gamle mægtige Kyrpinga - Orm paa Stødle, den fongelige 

| Formynder Agmund Drengs Fader, fynes det temmelig klart, at man ved 

hans Ophøjelfe bar villet indffrænte Eyſteins Deel i Niget eller Herre 

dømmet til den mindft mulige. Thi det forftaar fig af fig felv, at hans 

| Opbøjelfe ingen Forandring unde gjøre i Formynderregjeringens Virt- 

| fombed i og for fig ſelb, da han, fom en Myndling af Kyrpinga- Orm, 
| Agmund Drengs Fader, nærmeft maatte faa under dennes Opfigt. Uag— 

| tet Norge faaledes havde fire Konger paa een Gang ?*), var der fun 
| tvende Hoffer, da alene Eyſtein, fom allerede voren og myndig, havde en 

| Hird for fig felv, de øvrige Brødre derimod, i det mindfte Inge og Si- 

| qued, havde Hird tilfammen; hvad Magnus angaar, da var han vel for 

fvag og Duavlig til at funne forlade Fofterfaderens Huus, og levede der- 

bos ogfaa fun en ganſke fort Stund. 

1) Inge Haraldsføns Gaga Cap. 14, Snorre Gap. 13. Navnet førives i Sa- 

gaerne Bjadök. 

?) Ut alle five vare Konger paa een Gang, i det mindfte for en Fort Jid, og at 

Magnus faaledes blev tagen til Konge ved famme Lejlighed, fom Eyſtein fi 

Kongenavn, fees af Einar Skulesſons Vers, anført i Sagaerne paa ny 

citerede Sted. I dette Vers omtaler han alle fire Brødre famtidigt. 

Gyftein, figer han, giver Folfet Rigdom, Gigurd forøger Skjoldgnyet, Inge 

lader VBaaben fynge, Magnus ftifter Fred mellem Mandenez ypperligere fire 

Brødre end disfe gives ikke paa Jorden.” 

3) Inge Haraldsføns Saga Gay. 21. 

Mund. Det norfte Folks Hirorie. J. MU. 51 
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Noget efter Harald Gilles Død — det figes ikke med Beftemthed, 

naar — egtede Enfedronning Ingerid den mægtige Ottar VBirting, fom 

derved blev dragen ganfkée over i GStiffønnen, Kong Inges Interesfer, 

bvilfet ogfan Kong Siyurd, da han vorede til, heller ikfe undlod at be— 

brejde ham *). - Ottar havde dengang allerede en Søn, ved Navn Ulf 

Nove *). 

Man ſkulde næften formode, at Kong Inge, efter Moderens Gifter 

maal med Ottar Birting, iffe fænger forblev hos fin bøjft fortjente Fo— 

fterfader, Aamunde Gyrdsfjøn, men fom under Ottar Birtings umiddele 

bare Opſigt. Ii i det mindfte hører man fra denne Tid ikte længer 
Fale om Aamunde Gyrdsføn og den anden vikverſke Formynder, Thjo— 

ftulf Malesføn. Det fandfynligfte er, at Aamunde og Ibjoftulf døde om— 

trent paa den Tid, da Ottar egtede Dronning Jngerid; det er å det 

mindjte faa godt fom vift, at de begge vare Døde før 1147 3). Thjioſtulf, 

der ifølge Sigurd Slembedjakns ovenfor anførte Yttring fynes, ligefom Ottar 

Birting, at have været en Mand af vinge Herkomſt, der ved fine egne Fortjene- 

ſter, fvingede fig op, var enten børnløs, eller efterfod i alle Fald ingen Søn, 

der fpillede nogen fremragende Rolle. Aamunde Gyrdsføn havde Sønnen 

Gyrd, Kong Inges Foftbroder og tro Filbænger. Ottar Birtings Eg— 

teffab med Gnfedronningen og Herredømme over den unge Konge blev 

for Reſten iffe langvarigt. En Vinter, da Hoffet oppoldt fig i Nidaros*), og 

1) Inge Haraldsføns Gaga Gap. 15, Snorre, Cap. 14. Da Ottar i Aavet 

1139 omtales fom Gigurds Formynder i Throndhjem ved Modtagelfen af 

Kong Inges Brev, Fan han da neppe endnu være bleven gift med Inge 

tid. Dette føde faaledes vel nærmeft omfring 1142. 

2) Ut Af ikke, fom nogle have paaftaaet var Ottars og Jngerids Søn, fres 

tydeligt nok deraf at han i faa Fald vilde have været alt for ung tilat hevne 

fin Fader, da denne blev dræbt.  Forreften er det fandfynligt at Ulf var 

uegte fød, fiden det fenere udtrykkeligt heder om ham, at han efter Hev: 

nen „tyktes langt ftørre Mand end før". 

3) Vi ville nemlig i det følgende fe, at i det mindfte i Uaret 1149, da Ragn- 

vald Jarl blev indbuden til at komme til Norge, var Ugmund Dreng Kong 

Inges fornemfte Raadgiver eller Formynder, og der tales ikke om Aamunde 

eller Thjoftulf, hvilfe bog, om de havde levet da, vel ogfaa havde haft Mag- 

ten og nødvendigvis maatte have været nævnte, Man Éan viftnok, fom det ftrar 

nedenfor vil vifes, nævne 1147, fom Jiden, inden hvilfen de maa være døde, 

thi allerede da havde Kong Sigurd fin egen Hird, og denne Deling af Hirden 

fandt ej Sted, førend i det mindfte de flefte af Formynderne vare døde, 

Men allerede af ben Maade, hvorpaa Sigurds felvftændige Optræden efter 

Ottars Drab omtales, føulde det ſynes, fom om Han da levede for fig felv 

uden at have nogen Formynder hos fig. 

Egentlig omtales i Sagaerne fun Sigurd, og det fandfynligfte er, at denne 

allerede da havde en Hird for fig felv. Men da Ottar vel heller ikke havde 

opholdt fig i Nidaros ved Vintertide, uden at have fin Huftru, Dronning 

14 
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ban en Aften ſkulde gaa til Kirfe, for at høre Aftenfang, blev han al- 

deles uformodet overfalden bagfra og dræbt af en Mand, Der ſtod paa 

Luur efter ham i Nærbeden af Kirfen.  Overfaldet fom faa uventet, at 

Ottar endog, ved at høre Hvinet af Hugget, fun fral have holdt Armen 

og Kappen for, i den Tanke at det var en Sneebold, fom en Gadedreng 

faftede efter ham. Hans Søn Alf Node fom juft ind paa Kirfegaarden, 

da han faa fin Fader falde, og Morderen føynde fig bort øfter om Kiv- 

fen. Han lob ftrar efter ham, indhentede ham ved Sanghuusbjørnet, og 

dræbte ham wjebliftelig. For denne raffe Udførelfe af Hevnen fit ban 

megen Berømmelfe, men det er et ſtort Spørgsmaal, om han iffe derved 

gjorde det vanfkeligere at fomme paa Det vene med, bvo Der egentlig var 

Anitifteren af Drabet. Ottars Frænder og Benner gave, neppe med 

utrette, Kong Sigurd Skylden. Han var nemlig, fom vi have feet, meget 

misførngjet med, at Den mægtige Ottar havde fluttet fig faa nøje til Kong 

Inge. Sigurd var desuden nu allerede meget udviklet for fin Ulder, og 

havde, efter fom ban vorede op, givet flere Bevifer paa et overmovdigt og 

uvyrdent Sind. — Kong Eyſtein, ver paa famme Tid opholdt fig inde i 

FIbrondhjem, famlede ſtrax ved Gfterretningen om Ottars Drab Folt til 

fig, og begar fig ud til Byen, omgiven af en talrig Stare Bønder, der 

alle vare meget bidfige efter at hevne det ftjendige Drab paa Ophavsman- 

Den. Kong Sigurd afbødede den truende Fare ved Filbud om at bevife 

fin Uftydigbed ved Jærnbyrd. Tilbudet blev ogſaa modtaget, fandfynlig- 

viis ved Medvirkning af Kong Cyftein, hvem Ottars Drab neppe funde 

være faa fynderfig uveffømment, og fom maaffee endog fatte fig i Spid- 

fen for Bønderne alene i den Henfigt at formilde deres Iver 1). Der 

blev fluttet Forlig, og en Dag beftemt til Bevifers Aflæggelfe. Men da 

Forliget førit var fommet iftand, og Bonderne fandfynligviis havde av- 

fpredt fig, forlod Kong Siqurd Byen, og rejfte fyd i Landet, uden enten 

forinden eller fenere at aflægge Bebiſet. Den Mistanke, der bvilede paa 

ham, var faaledes visfelig grundet *). 

I Ottar Birtings Sted, fom Kong Inges; Opdrager eller Hovedfor- 

mynder, traadte nu den før omtalte Ugmund Dreng 3) paa Stødle, Kyre 

Ingerid, og hendes Søn, Kong Inge, med, Eunde man vel ogfaa antage at hele 

Hoffet var tilftede, og at Inge alene af den Grund iffe nævnes, at han 

endnu var umyndig, medens Sigurd berimod var ældre og videre fremme 

for fin Alder. 

1) Mi finde nemlig fiden Gyftein ftadigt fom Gigurds Jilhænger mod Inge. 

2) Inge Haraldsføns Saga, Gap. 15, Snorre Gap. 14. 15. Ottars Drab hen- 

føres vel fandfynligft til omkring 1146. 

3) Dette fremgaar øvjenfynligt af det nys paaberaabte Udfagn i Ortnøpinga 

Saga S. 258; Ugmund Dreng tilligemed Broderen Erling omtales fom de, 

ar 
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pinga-Orms ældfte Søn. Hans Fader, Kong Magnus's Fofterfader, 

par paa denne id fandfynligviis død, thi han man allerede ved Magnus's 

Opbojelfe paa Tronen have været en meget gammel Mand. Han havde, 

fom ovenfor nævnt '), været to Gange gift, begge Gange med Døtre af 

de fornemfte CSlægter. Hans førfte Huftru var nemlig Nagnbild, mm 

Datter af Stule Foftigsføn paa Mein; hans anden, der ligeledes bed 

Ragnhild, var Sveinfe Steinarsføns Datter. - Agmund Dreng var fød i 

hans forſte Egteſtab. En Søn af hans andet Egteſkab var Grling, der 

paa denne Tid endnu var ung og lidet anfeet i Sammenligning med Ag⸗ 

mund, men ſiden opnaaede deſto ſtorre Magt og Anſeelſe. Fra den Lid, 

da Inge var fommen under Agmund Drengs Varetægt, fynes Bergen ele 

fer i det mindfte Gulatbingslagen en Fidlang at have været faavel hans, 

fom Moderen, Dronning Ingeridd, fornemfte Opholdsſted *). Der taleg 

itfe om at hun havde Børn i fit Egteſkab med Ottar Birting; men Der- 

imod bavde hun efter hans Død, letfærdig, fom hun fra Ungdommen hav- 

dDe været, en Søn med en vis Jvar Sneis 3), der fil Navnet Dru, ej⸗ 

enfynligt efter Ugmund Drengs Fader Kvrpinga-Orm, der maaftee juft da ny- 

fig var død, eller i hvis Huus hun maaftee har født Sønnen til Verden: 

under alle Omftændigheder et talende Tegn paa, at faavel hun, fom Kong 

Inge da ſtode under Ugmund Drengs Bejtyttelfe. Siden egtede hun | 

Arne paa Stodreim i Nordfjord, fom derfor faldtes Urne Kongsmaag *). 

der havde meeft at fige hos Kong Inge; da det imidlertid i Kongefagaerne 

Heder, at Erling var lidet anfeet faa længe Agmund levede, det vil fige i 

Sammenligning med ham, fremtræder Agmund følgelig fom den egentlige 

Regent. 

Se ovenfor S. 456, 457. Ut Orm maa have været en meget gammel 
Mand omkring 1142, ffjønnes deraf, at han funde have været gift med en 

Datter af Skule Joftigsføn, der allerede var voren i det mindfte i 1060, og 

hvis Datter neppe fan være bleven fenere gift, end i 1090. Agmund Dreng 

var faaledes rimeligviis fød omkring 1095. Ogſaa Sveinfe Steinarsſons 

Datter Éunde, for Faverens Alders Skyld, være fød omkring 1070 og gift 

1090, men hun maa dog have været yngre, thi Erling, der felv ej blev gift 

førend i 1155, fan neppe have været fød før 1125. 

Saaledes i Orfnøyingafaga I. c., ved 1150, LI5L. 

3) Denne Jvar Gneis omtales ellers iffe andenfteds; i Morkinffinna Ealdes 
fan Ivar Sveinsføn, hvilket vel Fun er en Skrivfejil. Af Jilmavnet føulde 

man friftes til at gjette paa, at han hår været en Sonneſon af hiin Len- 

dermand Sigurd Sneis, Ragnvald Jarls Frænde, fom faldt i Slaget ved 

Unglesey 1098, Maaſtee han var en Søn af den ovenfor omtalte Sal- 

mund, Sigurds Søn. 

4) Ut Stodreim er det famme fom det i Diplomerne oftere under Formen 

Stofrheim forefommende Herrefæde i Nordfjord, nu Storeim, er beviift af 

1 
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Han var rimeligvis en magtig Lendermand, i alle Fald optræder han 

fenere fom faadan; og Da han ligeledes vifer fig fom en ivrig Vilhænger, 
ej alene af fin Stifføn Kong Inge, men ogfaa efter dennes Død af Stødle- 

WAEtten8 daværende Hoved, Erling Ormsføn, maa man næften antage, at 

Agmund Dreng felv har bragt hans Giftermaal med Dronning Jngerid 

iftand, eller i alle Fald virfet betydeligt dertil, for derved at flaffe fig en 

Støtte mere mod det vifværffe Parti blandt Kong Inges Iilhængere, der 

neppe undlod at betragte hans Indflydelſe men en vis Skinſyge. J fit 

Gateffab med Urne havde Dronning Ingerid tre Sønner, Inge, Niko— 

las og Philip i Herdla, af bvilte de to fidfte, ifær Nikolas, fenere 

fpillede en betydelig Rolle '). Hun havde med Urne ogfaa en Datter, ved 

Navn Margrete, der fiden efter blev gift med Bjørn Bukk, en Søn af 

Agmund Drengs Heelfyfter Wafa i Dennes Egteſkab med en dis Nikolas, 

Der fandfynligviis ogfaa var Lendermand. 

Oqfaa Kong Sigurds Formyndere, Agmund Svift og Saada-Gyrd, 
maa omtrent paa Denne Tid have afyaaet ved Døden; manffee endog tid 

figere end Ottar Birtings Drab. Ii fra denne Vid i det mindfte fynes 

begge Brødrene, Sigurd og Jnge, at have baft hver fin Hird, og levet 

afføndret fra hinanden. Sagaerne berette nemlig udtryfkeligt, at Enig— 

heden mellem begge Brødrene iffe vedvarede fænger, end de gamle, pro— 

pede Formyndere fevede; efter Dere Dod flilte de fig fra hinanden og 

toge hver fin Hird *). Gaada-Gyrd maa desuden paa Den Jid have vær 

ret en meget gammel Mand, fiden han allerede i 1135 funde have en Søn, 

der var Lendermand i Viken, nemlig bin Sigurd, der opførte fig faa 

ubæderfigt ved Vendernes Ungreb paa Kongehelle, og, fom der figes, ikke 

fænge overlevede denne Stam 3). Gyrds anden Søn Philip maa derimod 

Munthe i Samt. til det norffe Folks og Sprogs Hiftorie I. 271. Man 
feer ogfaa tydeligt, at Arne med Familie hørte hjemme i Gulathingslagen. 

1) Nikolas blev, fom befjendt, fiden Biffop i Oslo, og var Kong Sverres far- 

ligfte Modftander. 

2) Se GSagaerne, hvor dette omtales, (Inge Haraldsføns Saga Gap. 21, Fagr: 

ffinna Gap. 259.) I Ågrip Gap. 52 fær det ud fom om Adſtillelſen ikke 
fandt GSted, førend ogfaa Agmund Dreng var død (1154). Men da 

det af det foregaaende er øjenfynligt, at Ugmund har overlevet de an- 

dre JFormyndere, og det desuden ikke er rimeligt, at de alle døde paa een 

Gang, ligefom vi i alle Fald fe, at Sigurd allerede i 1147, længe før Ag— 

munds Død, havde fin egen Hird, er det Fart, at Sagaernes Ord ikke 

Éunne tages faa nøje, men at de alene føulle antyde Forffjellen mellem den 

Gnighed, fom fandt Sted mellem Brødrene, da alle Formynderne endnu le- 

vede, og det fpendte Forhold, fom fenere opftod. 

3) Ge ovenfor S. 67. Det figes udtrykkeligt i Sagaerne, at Sigurd var Bro- 
der til Philip. 
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bave været meget yngre, fiden han kaldes Kong Sigurds Foftbroder. 

Fil at bevirfe en ſaadan Stilsmisfe mellem Kongerne, fom den her om- 

handlede, og Dertil endog et fpendt Forhold, maatte en Begivenhed, fom 

Ottar Birtings Drab, allerede være mere end tilftrætkelig.  Ullerede i 

fit 150e Mar, (1147) finde vi faaledes Kong Sigurd dragende om paa 

Veitflev i Bifen med fin egen Hird. Ved denne Lejlighed gav han et 

altfor tydeligt Beviis paa en Lidenføabelighed, Der var langt over 

hans Ader, men fom rimeligviis var næret ved Daarlige Omgivelfer 

og for en Deel havde fin Grund i hans ufædvanligt tidlige legemlige Ude 

vikling. Ved at fomme gjennem en Gaard, hvor en anfert Mand ved 

Navn Simon Thorbergsſon boede, børte han inde i et af Hufene en 

Kvinde fynge faa fagert, at han fit en uimodftaaelig Lyſt til at lære Sane 

gerffen nærmere at fjende. Han red nærmere, tittede ind i Hufet, og 

faa en Vige fidde ved en Kvern og male, ledfagende Arbejdet med den 

Dejligfte Sang. Strax fod han fine Mænd gjøre Holdt, bød dem at 

vente fig faa fænge, og gif ind til Pigen, der fun var en ringe Tjeneſte— 
pige paa Gaarden, og derfor neppe engang vovede at negte Den unge fon- 

gelige Elffer nogen Gunſt, om hans Beføg end, hvad der er lidet troligt, 

ej var hende fjærfomment. Han begav fig fiden ud igjen til fine Mænd, 
og red videre; men Eimon og Hans Hujtru Gunnhild toge fig med Om- 

byggelighed af Thora — faaledesg hed Pigen, — fom nogen Tid efter 

fødte en Dreng til Berden, der blev Faldet Haafon, og anfaaes for at 

være Kong Sigurds Gøn; en Iro, fom det beller iffe lader til, at 

enfen han felv eller hans Mænd have medfagt. Haakon opfoftredes dog 

fremdeles paa Simons Gaard tilfammen med bans Sønner, AUgmund og 

Andreas 1). 
Af Lendermands-YGtterne i Norge var for øvrigt fremdeles neppe 

nogen mere anfeet end Arnmodlinge-AEtten, ffjønt dens Medlemmer i Den 

fige nedftigende Mandslinje, paa Denne Tid fun vare faa, og, fom det la- 

der, blandede fig fun lidet eller flet iffe i Dagens politiffe Sporgsmaal. 

Gifte-Grenen repræfenteredes af Skofte Agmundsſons enefte overlevende 

Søn, Paal Stoftesføn, om bvem man fun verd, at han havde en pp- 

perlig Huftru ved Navn Naqnbild, der ved et Beſog i Bergen, fom ud- 

tryffeligt omtales, og fandfynligviis ftedfe, naar hun var paa fængere 

Nejfer, frjlede med megen Stads paa fit eget Langftib. Da bun efter 

biint Beføg forlod Bergen, ftod Kong Eyſtein, der juft opholdt fig i Byen, 

1) Inge Haraldsføns Saqa Gap. 18. Ut dette føede 1147, uagtet Sigurd da 

neppe endnu havde fyldt fit 15de Aar, ſees deraf at Sønnen, Haafon Her: 

debred, ved fin Ophøjelfe paa Fronen i 1157 figes at have været 10 Aar 

gammelt. Men et Spørgsmaal bliver det vel altid, om han virkelig var 

Kong Sigurds Søn. 
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ſelb paa Bryggen, og lod Skalden Einar Skulesſon, ſom da var i hans 

Tjeneſte, hente for paa ſtagende Fod at fvæde et Vers om hendes præg- 

tige Ferd ). Heraf fan man Danne fig den bedſte Foreſtilling om, paa 

bvilfen ftor Fod Paal Skoftesſon levede. Han vg Ragnhild harde en 

Søn, ved Navn Nifolas Kuvung, der fiden blev Lendermand og Herre 
til Gifte *). 

Hovedet for Bjurfø-Grenen af Arnmodlinge-Aftten, Vidkunn Jons- 

ſon, der endnu [evede i 1139, maa vel være død fort efter; hans Søn, 

Grling Vidfunnsføn, der døde i 1183, og da efterlod en attenaarig 

Søn *), arvede hans Befiddelfer og Magt. Men paa Kvindefiden vare, 
fom vi have feet, de flefte fornemme Lendermands-YEtter i Landet beflægtede 

med Arnmødlingerne. Paal Skoftesſons ene Syfter Thora var Moder til 

Guthorm Aasulfsſon paa Rein, der nu var Hovedet for Skule Fuftigs- 

føns højt anferde Ut 4). Hans anden Syfter Ragnhild var, fom tidligere nævnt, 

gift med Dag Cilifsføn, og havde med ham Sønnen Gregorius, der i Kong 
Inges fenere Aar blev Niget8 meeft formaaende Mand. Muligt, at ogfaa den 

før omtalte Lendermand Vatn-Orm, Gregorius'8 ældre Broder, var hen— 

deg Søn, fandfynligere er det Dog, at han er fød i et tidligere Egteſkab. 

- Nærfyftendebarn af Paal Stoftesføn var Sauda-Ulf, en Datterføn af Ir— 

unn Fborbergsdatter i hendes Egteſkab med Ulf Stallare; Sauda-Ulfs 

Søn var den ovenfor nævnte throndbjemffe Lendermand Peter, der, fordi 

han bar den femaarige Kong Sigurd paa Sbinget, faldtes Peter VBurd- 
arfvein. Ulf Stallare8 GSønneføn, ligeledes Nærfyffendebarn af Paal 

Skoftesſon, var Erlend Jonsføn, med Filnavnet Himalde paa Naasvold 
i Børgfen 5), hvis Søn, den fenere faa berømte Erkebiſkop Eyſtein, viſt— 

1) Dette fortælles alene i Morkinffinna, fol, 36. a. I det Vers, Einar Stu: 

lesſon Evad om hende, heder det for Reften, at hun fiyrede mod ,Utfteins- 

fund". Heraf fynes det, fom om hun, efter at have beføgt Bergen, rejfte 

videre fydefter, til Utftein i Ryfylke. 

2) Nifolas Kuvung nævnes aller førft fom Lendermand omkring 1170, og fidfte 

Gang i Uaret 1184; hans Søn, Paal Flida, omtales fom Barn i 1181. Ni— 

Éolag er faaledes rimeligviis fød omkring 1140. 

3) Se Sverres Saga Gap. 74. 

4) Guthorm Aasulfsføn paa Rein er allerede ovenfor (S. 780) omtalt fom en 

af de Cendermænd i det Throndbjemfée, der efter Harald Gilles Død under: 

ftøttede hans Søn Sigurd, og fil ham ophøjet paa Tronen. Ved denne 

Rejlighed omtales ogfaa hans Broder, Ottar Balle. 

5) Om dette Slægtffab fe nærmere ovenfor S. 453, faa vel fom GSlægttavlerne; 

jvfr. ogfaa Fagrffinna Gap. 215, Harald Haardraades Gaga Cap. 55, 

Snorre Gap. 38. I Jerten i Fornm, Sögur ev ellers her ved en Feil Pez 

fer Burdarfvein overfprungen. 
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nof allerede før 1150 var indtraadt i den gejftlige Stand, da han før 

1157 var Kong Inges Kapellan, og i dette War af ham udnævntes til 

Erkebiſkop *). 

Med den mægtige Reins-IEt, og faaledes middelbart og med Arn— 

mødlinge-UEtten, var en anden føndmørff Lendermands-Mt, der paa denne 

Tid fpillede en langt mere fremragende Nolle end Arnmedlinge-Mtten, 
og tildels ſynes at have fordunklet den, nær beflægtet. Dette var den 

efter YGttegaarden faafaldte Blindheims-MEt >), eller Jon Smjorbaltes 

Gjterfommere. Hans Søn Halfel Huuk have vi allerede omtalt fom 
Den, der bragte Harald Gille til Norge. Den Forpligtelf hvori Harald 

Derved fom til bam, har vel bidraget til end mere at forbøje Hans Un- 

feelfe. Hallkells Syſter Eldrid var aift med Guthorm paa Nein, ligeføm 

ban igjen felv var gift med Gutborms Syfter Sigrid. Hans Sønner, 

Simon Sfaalp og Jom, hvilke i det følgende byppigt ville blive om— 
talte, bleve, fandfynligviis omfring 1155, gifte hver med fin Datter af 

Kong Harald Gille, nemlig Simon Skaalp med Maria, og Jon med 

Margrete: et tydeligt Tegn paa den hoje Stilling, Familien nu indtog *). 

Vi ville i det følgende fee, hvorledes denne YGt I politiſk Henfeende vifte 

fig mere uvolig, og lagde mindre Faftbed og indbyrdes Enigbed for Da- 

gen, end de flefte øvrige. Hallkell Huuk havde felv gjort Begyndelfen ved 
at bringe Harald Gille til Landet, og Derved bevirke aldeles nye politifte 

Forviflinger. Under de fenere Stridigheder mellem forfkjellige Fronpræ- 

tendenter ville vi ftundom finde YSttens Medlemmer fordelte paa begge 
De ſtridende Partier. 

1) Ge det faafaldte Anetdoton, Sp. 18. 

2) Saaledes benævnes den i Haafon Haatonsføns Gaga Gap. 161, med Fillæg, 

at ben var den gjevefte eller en af de gjevefte paa Søndmøre, Her findes 

ellers, fom ovenfor (I. 1. S. 339) nævnt, to Gaarde af dette Navn, en paa 

Bigerøen, og en anden paa Orenøen indenfor Borgund; efter hvilken af disfe 

AEtten benævnes, er vanffeligt at fige; da bet imidlertid er rvimeligt, at 

fidft nævnte Gaard er den famme, fom den, der omtales paa oven anførte 

Sted i Egil Stallagrimsføns Hiftorie, og benne nævnes i Forbindelfe med 

Øen Had eller Hareidlandet, ſtulde man fnareft tro, at Blindheim paa 

Orenøen var YEttens Hovedgaard. Det er endog heel fandfynligt, at Hall 

Fell Huuk nedftammede i lige Linje fra hiin Fridgeir, Arinbjorn Herfes 

Syfterføn, i hvis Sted Egil Stallagrimsføn Fampede med Berferfen Ljot 

den blege. 

3) Harald Gilles Saga Cap. 21, Snorre Gap. 22. Simon Skualps og Mar 

rias Søn, Nikolas, nævnes allerede i IIGL. De maa faaledes være blevne 

gifte før denne Tid. Maaſtee Jon, der fynes at have været yngre end Si— 

mon, blev gift fenere, For Neften figes det Fun udtrykfeligt om Jon, at 

han var en Søn af Sigrid Aasulfsdatter. Man ſtulde derfor næften for- 

mode, at Simons Moder var en anden. 
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Guthornt paa Rein fynes at have levet meget fænge. Han var tre 
Gange gift, og havde mange Børn, ved hvis Giftermaal hans VEL fore 

bandtes med endnu flere andre mægtige YGtter. Eldrid Jonsdatter, fom 

nys er nævnt, var hans førfte Kone; en af deres Døtre var hiin Jnge- 

rid, der, fom ovenfor nævnt, egtede Guthorm AUuftmannsføn i Jemteland. 

Anden Gang var han gift med en Bergljot, og havde med hende Sønnen 
Aasulf, der Dog, uagtet han, efter Navnet at dømme, var beftemt til at 

arve Afttens Befiddelfer og Magt, ikke fenere omtales, og Derfor maa 

være død meget ung. Tredje Gang egtede Guthorm Sigrid, Der paa 

mødrene Side nedftammede fra AUurland-AGtten i Sogn, efterfom hun 

var en Datterdatter af Svein Brynjulfsføn, og faaledes Nærfyffendebarn 

til den forben omtalte Lendermand Jon Petersføn i Sogn. Hendes og 

Guthorms Søn var Baard, der fiden blev Mttens Hoved, og fpillede 

en betydelig Rolle under Kong Sverre. 

Hvorledes Arnmodlinge-Mtten ligeledes gjennem Finn Jarls Datter 

Ingebjørg Jarle-Moder var beflægtet med Orkno-Jarlerne, er vftere 

nævnt, faa vel fom, hvorledes Kyrpinga-Orm felv var en Datterføn af 

Finn Arnesſons anden Datter Sigrid, faa at ogfaa Stødle-AEtten i Vet 

mindfte paa Denne Maade var nær forbunden med Arnmodlinge-Gtten, 

om den iffe allerede, hvad der er bøjjt fandfynligft, ved tidligere Gifter- 

maal ftod i Forbindelfe med Den. Hvor vidt Stovdl-AStten var beflægtet 

med den i Nærheden hjemmehørende Sole-MAEt, eller Erling Skjalgs- 

føns Gfterfommere, paa Jæderen, figes ingenfteds, men at Det for- 

holdt fig faa, er bøjft fandfynligt, og antydes endog tildels af Nav- 

net „Erling“ i Stødle-tten, ligefom Det vel endog maa anfees ri— 

meligjt, at Stødle-IStten, ej mindre end Sole-Gtten, nedffammede fra 

Hørda-Kaare. For Reſten fynes det fom om GSole-IGtten i lige nedfti- 

gende Linje uddøde med den ovenfor nætvnte Svein Knutsfon, eller Rim- 

bildsføn. Derimod omtales nogle Datterfønner af Aslak Erlingsføn paa 

Sole, nemlig den forhen nævnte Haafon Pungelta, en af Sigurd Slem— 

bedjakns FJilbængere, og hans Fætter Haafon Mage, der var Lendermand 

og Tilhenger af Kong Sigurds Søn Haakon, og, fom ev merkelig der— 

ved, at den Mand, der aller førjt nedførev alle disfe Begivenheder, Erik 

Ovdsføn, fornemmelig fulgte hang Beretninger 1). Hiin Uslaf Erlings— 
føn maa have været en Søn af den Erling, der i 1048 bekrigede Eng— 

fand. En anden Green af Hørda-Kaares GE, nemlig Kale Sæbjernsføns 

paa Agder, var nys, fom vi bave feet, kommen til den frørfte Unfeelfe ved 

Ragnvald Jarls, Kale$ Sonneſons, Ophøjelfe paa Orfnøernes Farle- 

fæde. Om ham beder det udtryfkligt, at han var Agmund Drengs vg 

1) Inge Haraldsføns Saga Cap. 12, Snorre Gap. 13. Morkinffinna fol. 33 b. 
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Erling Ormsſons Frænde. Ut der herved ikke figtes alene til den Om- 
ftændighed, at Nagnvald, fom Søn af den orkneiffe Jarledatter Gunn- 

bild, nedftammede - fra AUrnmødlinge-YEtten, ſees deraf, at allerede Kol, 

Nagnvalds Fader, falder Kyrpinga=Orm fin Frænde *). Med denne Green 

af Horda-Kaares Mt var igjen Den mægtige fognffe Et forbunden ved 

£emdermanden Jon Petersſons Giftermaal med Ragnvalds Syfter Jnge- 

vid, fom ovenfor omtalt. 

Det er ligeledes ovenfor omhandlet, hvorledes hiin anfrede Lender- 

mand, Egil Aasfellsføn fra Uurland, der deltog i Steigar-Thores ubel- 

dige Oprør, og fandfynligviis var hans Svigerføn, tillige fynes at have 

været en Frænde af Sole-Wtten. En Søn af Gyil, ved Navn Anskell, 

fevede endnu, fom det fynes i 11612). Ut GSteigar-Thores GE og 

Svle-AEtten, faa vel fom Stodle-Mtten, vare nær forbundne, ſynes man 

næften at maatte flutte af den Omftændigbed, at Lendermanden Aslak 

Erlendsſon paa Hernøerne udenfor Bergen, der udtrykkelig figes at være 

en Datterføn af Thore, ikke alene bærer et af Utte-NMavnene i Hørda-Kaa- 

reg Slagt, men ogſaa Deeltog med Nagnvald Jarl i hans Dog til Orkn— 

oerne, og, fom vi i det følgende ville erfare, fenere i hans Korstog, 
ved hvilke Lejligheder det ifær fynes at have været nærmere eller fjernere 

Frænder af Hordafaare-Gtten, fom frode Nagnvald vi. For Reſten tyder 

den Omftændighed, at Aslak var Lendermand, faa vel fom at Kong Ey— 

ftein Magnusføn var gift med hans Morbroder Guthorms Datter, ben 

paa, at Steigar-Thore8 Et nu atter var fommen til VBærdighed og An— 

ſeelſe. Gutborm var endnu, fom det udtrykkeligt berettes, i Beſiddelſe af 

den prægtige Mufurbolle, Kong Harald Haardraade havde ffjenfet ham, 

da han aller førft gav ham Kongenavn 3). 
En anden med Kongehufet nær beflægtet YEE, var Den mægtige 

Steige-AEt fra Engelen paa Haalogaland. Vi have allerede feet, hvor— 

ledes Sigurd Ranesſon paa Steig havde udmerfet fig under Magnus 
Barfod, var bleven gift med hans Halviylter Skjaldvar, og havde faaet 

Finnefærden i Forlening, Den han endog beholdt efter hiin ſtore og farlige 

Proce$ med Kong Sigurd Jorfalafarer, Der omfider tog ham til Maade, 

1) Se ovenfor S. 690, jvfr. Orneyingafaga S. 162. 

2) Bed dette War omtales nemlig i Haakon Herdebreds Saga Gap. 24, Snorre, 

Magnus Erlingsføns Saga Gap. 4, en Aaskell, der, ligefom Egil, ſtrives af 

Aurland eller Forland. Saa vel benne Steds-Angivelfe fom Navnet Aaskell 

tyder umiskjendeligt paa nært GSlægtfkab. 

3) Harald Haardraades Saga Gap, 20, Snorre Gap. 24, Fagrffinna Cap. 

174. Ifr. ovenfor S. 30, 31; Thorgils Snorresfen nævnes her fom den, 

der felv havde talt med Guthorm Thoresføns Datter Gudrid, og feet Bol 

ten faa vel fom den Kappe, Harald frjenkede hans Fader. Thorgils levede, 

fom paa bhiint Sted viift, omtring 1170. 
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Gigurdå og Skjaldvars Søn, der rimeligvis ogfaa efter Faderen$ Dod 

beholdt Finnefærden, var den mægtige og meget afboldte Nikolas Skjald— 
varsſon, fom han ofteft faldtes efter fin bhøjbyrdige Moder. Det ev 

allerede ovenfor nævnt, at Sfjaldvar var en Datter af Brynjulf Uvalde 

den yngre paa Vetteland i dennes Egteſkab eller Forbindelje med Mag— 

nus Barfods Moder Thora. Saaledes vare Disfe to mægtige Witer, 
Den fteigfte paa Haalogaland, og den vettelandffe i Ranrike, paa Vet nøje- 

fte forbundne med binanden. Ved fit fenere Giftermaal med Jarlen Paal 

Thorfinnsſons Datter Thora, fom Brynjulf ogfaa i Forbindelfe med den 

orfnøifte Jarle-.Wt. En Sen af dette Gyteffab var Lendermanden 

Halldor Brynjulfsføn, der lebede paa den Tid, hvorom der her hande 
fe8, og var gift med Sigrid, Dag Cilifsføns Datter. En anden Datter 
af Dag, Gyrid, blev, fom det fynes, omkring 1150 gift med Kong Inges 

Foſtbroder Gyrd AUuamundsføn. 

84. Kongerne, Deres Gharakteer, Udſeende, og Familieforhold. 

Saa nøje forbundne med hinanden vare altfan fremdeles Lendermands— 

WEtterne i Landet. Da Kongerne optraadte felvftændigt, eller i det mindjte 

bver for fig — thi Kong Inge fan vel iffe nogenfinde i egentlig Forftand 

kaldes felvftændig — fluttede bine MWtters Medlemmer fig til den ene eller 

den anden af Kongerne, efter fom Familieforhold, lokale Interesfer, eller 

andre perfonlige Omjftændigheder medførte.  GStørft Filhæng havde dog 

Kong Inge, deels fordi han var egtefød, og Derfor betragtedes fom bøjbyre 

Digere end Brødrene, deels fordi han, fom det udtryfkeligt figes, lod 

Lendermændene meeft raade med fig, og Derfor blev meet yndet af dem "). 

Heraf ffulde man formode at Eyſtein og Sigurd, hvad ogſaa Deres vin- 

gere Herkomſt gjorde rimeligt, føgte fin Støtte blandt de lavere Klasfer, 

og at derved allerede i dereg Tid Spiren vaktes til den Kamp til det 
Yverfte mellem Lendermands-Ariftofratiet og den ringere Deel af Folfet, 

fom rafede ved Aarhundredets Slutning. Man finder ligeledes, at det 

ifær var WStterne i Gulathings-Lagen og Viten, der fluttede fig om Inge, 

medens Derimod YGtterne I Tyrøndelagen mere fynes at bave boldt fig til 

Sigurd, maaſkee fra førit af alene fordi ban var opdragen Der. Det vi- 

fer fig ogſaa i det følgende, at Lendermands-UAriftofratiet fornemmelig 

havde fin Støtte i Gulatbingslagens og Vifens YEtter, medens Thron— 

Derne derimod for Det mefte holdt fig til det andet Parti. Kong Inge 

beftrives fom overmaade ſmuk af Unfigt, med tyndt, frøllet, guult Haar, 

men ban var, fom allerede nævnt, en Krobling, med en Knude eller Pulz 

1) Orfnøyingafaga S. 258. 
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fel baade paa Ryggen og paa Bryftet, og med en visfen Fod, faa at 

han vanfteligt funde gaa alene. Han var blid og venlig mov fine Ven— 
ner, gavmild paa Gods, og færdeleg yndet af Almuen *). 

Sigurd, hans Brover, blev tidlig høj og ſterk; han harde lyſebruunt 
Haar, og et vet ſmukt Anfigt, med Undtagelfe af Munden, vder var hæstlig, 

bvorfor man ogfaa fom ofteft faldte ham Sigurd Mund. Hans Udvorted 

var i det hele taget mandigt og fraftigt; han var færdeled veltalende vg 

munter i Omgang. Men derhos var han voldfom, uvyrden, uftadig, fi- 

Denffabelig og vanffelig at frille til Rette. Han var, faa vidt vides, ikke 

gift, men favde allerede tidlig flere uegte Børn. Den ældfte var Haakon, 
pvilfen Den ſmukke Jjeneftepige Syora fødte ham i bang 15de Aar (1147), 

fom nys ev omtalt. Det hed ogfaa, åt ban var Fader til en Søn ved 

Navn Harald, fom Kong Siqurd Jorfalafarer8 og Dronning Malmfrids 

Datter Chriſtina, et overmaade letfærdigt Fruentimmer, fødte til Ver— 
den *). Hans øvrige Børn ville i det følgende blive omtalte. Han havde 

en Yndlings-Frille, Datter af en rig, men vrang og flem Mand i det 

nordenfjeldføe, ved Navn Geirftein; faa vel denne, fom hans Sønner, Hja- 

rende og Hifing, begik uftrafet mange Voldſomheder vg Uretfærdigbeder, 

trygge ved Kong Sigurds VBefkyttelfe 3). Hans Mover, Thora, Guthorm 

Graabarde8 Datter, Der fiden blev gift med en vis Yale Uffeyn, med 

hvem hun havde Sønnen Munan *), var ogfaa, fom allerede nævnt, en 

haard og grum Kvinde, og hendes to Brødre, Einar og Andreas, fynes 

itfe at have givet hende frort efter >). Det ev faaledes temmelig vift, 

1) Inge Haraldsſons Saga, Gap. 21, Snorre Gap. 22, Ågrip Cay. 52. 

2) Magnué GEulingsføns Saga Gap. 26, Snorre Gap. 35, Fagrffinna Gap. 

277. Denne figer ligefrem at Harald var Sigurds Søn, de øvrige kun, 

sat man fagde faa". Ut Harald maa være fød før 1155, følger deraf at 

Sigurd blev dræbt i Juni dette Uar, og allerede i det følgende Uar fødte 

Ghriftina Magnus Erlingsføn i fit Egteffab med Erling frakte. Da det 
nu tillige erfares, at Erling ej fom hjem fra fit Korstog før 1155, og da 

han ej tan have egtet Ghriftina førend efter Hjemfomften, maa hun have 

haft hiin Søn endnu fom ugift. Fagrſtinna udtrykfer fig derfor neppe 

rigtigt, naar den paa det oven anførte Sted omtaler Harald fom et Barn, 

med mindre hans Drab føde tidligere end bet i Sagaen omtales. 

3) Morkinffinna, fol. 36 a. Ågrip, Gap. 52. 

1) Inge Haraldsføns Saga Gap. 14, Snorre Cap. 13. 

5) Der anføres nemlig faavet hos Snorre (Inges Saga Gap. 25) fom i Til— 

lægget til Olaf den helliges Saga Cap. 261 en Legende om, hvorledes St. 

Olaf helbredede en Preft, hvilfen Thoras Brødre grumt havde mishandlet 

fordi de troede at han ftod i Kjærlighedsforftaaelfe med deres anden Syfter. 

Cegenden anføres ogfaa i den legendariffe St. Olafö Saga, Gap. 109, men 

uden nogen Navnangivelfe, Her findes ogfaa den Ufvigelfe, at de figes at 
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at bverfen Kong Sigurds Perfonlighed eller hans Omgivelfer vare ſtikkede 

til at gjøre ham yndet af Folket. 

Den tredje Broder, Gyftein, var forthaaret, mørk af Anfigtfarve, for, 

noget over Middelhøjde, flog og forftandig, men overhaands pengekjær og 

gjerrig, hvorved han føaffede fig mange Uvenner. Der tales ikke Vet 

mindfte om at han havde faadanne Vanffeligheder med Sproget, fom hans 

Fader Harald Gille, uagtet ogfaa ban førft fom fom voren veftenfra; ja 

pi erfare endog, at han fom nys berettet, [od Skalden Ginar Skulesſon, 

føm ban gjorde meget af, ja endog udnævnte til fin Stallare, fvæde Vifer for 

fig; og forftod dem *). Man maa Derfor næften førmode, at han bar lært 

Sproget paa Syderøerne, eller har været opdragen i en norſk Familie. 

Han egtede Nagna, Datter af en Nikolas Maaſe, om hvem for svrigt in- 

tet vides, men fom rimeligvis bar en anfret Lendermand. 

85. Begivenheder i Sfatlandene. Harald Maddadhsføn bliver Ragnvalds 

Medregent paa Orfnøerne. Kong Gudrød paa Syderserne. 

Medens alle de nys flildrede Begivenheder foregif i Norge, og op- 

toge Formynder-Regjeringens Medlemmer faaledes, at de en Tidlang ikke - 
unde fljenfe Statfandene nogen fynderlig Opmerffømhed, havde en vigtig 

og følgerig Forandring fundet Sted paa Orknøerne.  Nagnvald Jarl 

havde nemlig, to War efter at Paal Jarl var bleven bortført, maattet 

tage den femaarige Harald Maddadhsføn, Harald Jarls Datterføn, til 

Medregent. De nærmere Omftændigheder Derved fortælles faaledes. Den 

anden Binter efter at Ragnvald havde erhvervet Herredømmet paa Øerne, 

var han til Julegjeftebud paa fin Gaard Knarrarftad, inderft ved Skalp— 

eid, iffe langt føndenfor Kirkvaag. Sjette Dag Juul (30te Decbr.) 

faa man et Skib fomme føndenfra Pettlandsfjorden. VBejret var godt, og 

Farfen ftod med flere Mænd ude, for at betragte Skibet efter fom Det 

nærmede fig. Det lagde til Kyſten og man talte ikke færre end 15 eller 

16 Mænd, fom ftege i Land. J Spidfen før dem gif em Mand i en 

graa Kappe, med Haaret opftrøget under Huen, vaget Hage, men langt 

Skjeg paa Sivderne. Jarlens Mænd fandt denne Dragt noget underlig, 

men en af den, Hivdpreften Nolf, fagde at ban fjendte Manden, og at det 

have hørt hjemme i Bifen, medens den anden Beretning figer at de vare 

magtige Mænd paa Oplandene, ja nævner endog Randsfjorden og Steder, 

beliggende ved den, Af denne Grund maa den foretrætfes, ligefom der 

heller iffe fynes at være noget at indvende mod Trovardigheden af dens 

egentlig biftoriffe Deel, 

1) Se ovenfor S. 806, jvfr. Morkinffinna fol. 36. a. 
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var Biftop Johannes af Glasgow 1). Strax gif Jarlen ham ærbødigt 

imøde, bød ban velfommen, fod bam tage Mads i fit eget Højfæde, og 

gjorde felv Opvartning fom Skutelſpend. Han nævnte imidlertid ikke 

ftrar noget om, bvad hans egentlige vende var, men rejfte den følgende 

Dag, efter at bare holdt Mesfe om Morgenen, videre nordefter til Biſkop 

Viljam paa Egilss. Der forblev han et Par Dage for, fom man feer, at 

fitee fig Biljams og andre formaaende Mands Biftand, vg begav fig 

Derpaa, ledfaget af Villjam, Svein Asleivsføn og en Deet andre Stor- 
mænd, d. 10de Dag Juul (3de Jan. 1139) tilbage til Jarlen, for hvem 

ban nu foredrog fit Anliggende. Han begyndte med at underrette ham om en 

Aftale, der ſkulde være fluttet mellem Svein Usteivsføn og Maddadh Jar, 

at Harald, Maddadhs og Margretes Søn, ſkulde have Halvdelen af Øerne med 
Jarlsnavn, dog under Ragnvalds Formynderffab og faaledes at Nagnvald 

endog ſkulde raade, efter at Harald var bleven voren, hvis ban var af anden Me— 

ning, end han. Svein Asleivsſon bevidnede, at Det forholdt fig faaledes; 

vi have allerede tidligere feet, hvorledes han havde fortalt en Hiftorie om 

at Paal Jarl ftulde have overdraget fine Nettigheder til Harald; ufand= 

fynligt ev det beller iffe, at en faadan Uftale virkelig var truffen mel- 

fem Svein, Maddadh og Margrete under deres hemmelige Forhandlinger, 

men Svein havde dog I alle Fald ingen Net til at Disponere over Orkn— 

oernes Jarldomme; han havde Ddesuden, fom ovenfor vilft, givet Ottar 

Jarl et lignende Løfte med Henfyn til Haralds Søn Erlend, og ingen af 

disfe indbyrdes ftridende Løfter kunde faaledes have frort at betyde. 

Ragnvald vovede Dog iffe at afflaa de af faa mange mæytige Mænd un- 

deritøttede Fordringer til Haralds Bedſte, ifær da De fremfatte Betingel- 

fer vare bedre, end man maaſkee efter Omftændigbederne kunde have ven— 

tet. Der berammedes ſaaledes et Mode til førft fommende VBaar, i Lan- 

gefaften, paa Katanes, hvor Sagen nærmere ſkulde afgjores, og hvor rie 

meligviis ej alene Nagnvald og Biftop Jvbannes faa vel fom den unge 

1) J Orfnøyingafaga S. 230., hvor dette fortælles, Faldes han Jon, Biffop 

af Utjøkle (Athole), men da der paa denne Tid Fun var en enefte Biffop i 

Gotland af Navnet Johannes, nemlig Johannes af Glasgow (1121—1147), 

maa det være denne, der brugtes fom Underhandler. Johannes var en for: 

trolig Ben af Kong David, og havde allerede tidligere, nemlig i 1125, været 

brugt af ham fom Gefandt ved Paveboffet. Se Stubbs, Acta Pontiff. 

Eborr. hos Twysden, S. 1719, jvfr. Simeon af Durham og Johannes af 

Herham fammefteds, S. 245, 276. Da Jarlen i Uthole var, fom vi have 

feet, en nær beflægtet Frænde af Kongen, bliver det faaledes let at forftaa, 

bvorledeg ogfaa Maddadh og Margrete Funde bruge Biffoppen fom Underhand= 

ter, og berved forklares ogfaa defto bedre den frore AFrbodighed, Ragnvald 

vifte ham. Mimeligviis havde han ogfaa Fuldmagt af Kongen til at tilbyde 

Nagnvald Forleningen med Kataneé paa Haraldé VBegne. 
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Harald, men ogfaa dennes Forældre ſkulde indfinde fig. Da Ottar Jarl 

i Fporsaa, Margretes Morbroder og Erlend Haraldsføns Foſterfader, 

ved Denne Lejlighed aldeles itte nærnes, og det Derhos ikke fynes rimeligt, 

at et Møde, fom det her ombandlede, der ſtred ſaaledes mod hans Pleje— 

ſons og tildels hans egne Interesſer, vilde have været afholdt i hans 

umiddelbare Nerhed, fan man allerede heraf ffjønne, at ban paa den Tid 

ej fænger var i Live.  Forliget fom ijtand paa De opftillede Vilkaar, og 

befræftedeå med Ed paa begge Sider. Den femaarige Harald Maddadhs- 

føn blev overgiven til Ragnvalds VBaretægt, fulgte med ham til Orknøerne, 

og fil Jarlsnavn. Da denne Vitel ikke tildeeltes ham af Norges Kon- 

ger, og Ragnvald felv ej var berettiget til at give ham Den, maa man 

nødvendigvis antage, at ban fit den af den ſtotſke Konge for Katanes, 

og faafedes ved denne Lejlighed forfenedes med Dette Landffat, en Om— 

ftændighed, der maaffee bedre end nogen anden tjener til at forklare Ragn— 

valds Villighed til at anerfjende ham fom Medregent. Thi naar Ragnvald 

ſkulde herffe paa hans Begne, vilde han derved ogſaa middelbart blive Herre 

over Katanes, fom bidtil iffe adlød ham. I det mindfte finde vi faavel 

Ragnvald, fom Harald, efter denne Tid oprrædende fom Herre til Kata 

ne8, og herved fan man ogſaa bedft forklare, hvorledes Kong David om- 

trent famtidigt eller i de nærmefte Aar derefter funde fende et Brev 

til Ragnvald Jarl og Jarlen af Katanes (Navnet angives itte) i Fæl- 

fesffab, hvori ban beder dem om at tage Munkene i Dornod paa Kata- 

nes under deres VBeftyttelfe 1). Det er faaledes aldeles vift, at Ottar 

Jarl var afgaaen ved Døden i Jiden mellem Paal Jarls Vilfangetagelfe 

og Forliget paa Katanes, altfaa i 1137 eller 1138. Med Harald fulgte 

fom hans egentlige Fofterfader og Opdrager Thorbjørn Klerk, Datterføn 

af Frafart. Thorbjorn var en flog, fjef og driftig, men Dertil flem og 

vofdfom Mand. Han egtede Ingerid, en Syiter af Svein Usleivsføn, 

og de vare en Tidlang vpperlige Venner. Harald Jarl vorede faaledes 

op og naaede Ynglings = Alderen under Nagnvald Jarls Formynderffab, 

medens denne berffede faavel over Øerne, fom i hans Navn over Kata- 

nes. Der tales iffe udtryffeligt om, bvilfen Behandling Harald nød bos 

Ragnvald Jarl, men alt tyder hen paa, at denne vifte ham Den oprigtig- 

fte Belvilje og Fillid, hvilfet ogfaa var at vænte af en Mand af faa 

1) Registrum de Dunfermline, 23. Siden angives ej nejagtigt, men maa, fom 

7 det fynes, nærmeft henføres til de Uroligheder, fom Gvein Usleivéiøn vakte, 

fe nedenfor. Dornod, der fiden blev Sædet for Biffopperne i Katanes, ligger 

netop paa den faafaldte Ekkjalsbakke, ved Udløbet af Floden Ochiell eller 

Ekkjal; altfaa paa et Sted, fom ifær var udfat ved de hyppige Frjder, fom 

fandt Sted i hine Egne.  GSandfynligviis er det endog Byen eller Havnen 

Dornod), fom vore Forfædre betegne med „Ekkjalsbakke“. 
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ridderligt et Sind fom Nagnvald. En lang Tid hengit nu i Fred og 
Ro, medens flere af Høvdingerne, fornemmelig den firidbare Svein As— 

feivsjøn, en egte Vifing, fom man fordum faa dem i Hedendommens Dage, 

udenfor Qerne føgte de Wventyr, og den Kejlighed til at vinde Wre 

og Gods, fom de ikke funde finde i Deres Hjem. 

Sveins førfte Tog gjaldt Ølve Rofta og Frakarf, hvilke han endnu 

ftyldte Hevn for fin Faders Drab. Han bad Ragnvald Jarl om Hjelp; 

denne meente vel at en gammel udlevet Kvinde, fom Frafark, iffe nu læne 

ger tunde være farlig, lige fan lidet fom Ølve, men da Stein desuagtet 

blett ved fin Bøn, føaffede han bam tvende vel udruftede Skibe. Svein 

tog Bejen ikke lige til Sutherland, bvor Frafart og Ølve boede i Hjal— 

mundal (Helmsdale), men dDerimod lige fyd over Murrayfjorden til Duføre 

(Doveran i Banf), hvorfra ban fiden drog ind avd Morayfjorden til Odiell 

og videre op til Athole. Mavddadb Jarl, der altfaa maa bave begunjtiget 

hans Plan, gav ham Vejvifere, fom over uvejſomme Fjelde og Stove førte 

ham lige ned til Hjalmundal. Her fom han ſaaledes ganføe uformodet, 

da Ølve og Frafark ej væntede fig noget Ungreb fra Den Kant, men Dderi- 

mod lod holde Øje med de Stilte, der fom lige fra Orknoerne. Ølve faa 

ham førft, da ban med fine Mænd fom ned av Fjeldliven bagenfor Hue 

ſene. Strax ilede han ham imøde med 60 Mand, fom ban havde hos 

fig, men blev fnart overmandet og dreven tilbage til Gaarden. Det lykke— 

deg ham felv at undfomme til Fjelds; men Svein og hans Mænd trængte 

ind paa Gaarden, påyndrede den, og brændte den op tilligemed Frakark 

og alle de øvrige, fom fandtes derinde. Ølve Roſta fom fiden til Sy- 

derøerne, og man havde fra den Tid ingen Ulempe af ban mere paa 

Ortnøerne. — GSandfynligviis fandt hans urolige Sind Beffjeftigelfe nok t 
de Uroligheder, fom paa dene Tid fandt Sted i Syderøerne, og hvori 

ogfaa Svein Usleivsføn deeltog. Sveins forrige VBeføytter, Holdbode paa 

Fyrvilt, til hvem ban havde taget fin Filflugt, Da ban flygtede for Paal 

Jarls Brede, var bleven angreden og jagen fra fin Gaard af en vælife 

Høvding 1). Han fendte Bud til den nu navnøundige og mægtige Svein 

om Hjelp. Sbein, der juft oppoldt fig paa fin Gaard i Dungalsbø, 

bvor Nagnvald havde udnævnt ham til Sysfelmano, drog firar over til 

Ørtnøerne, for at anmode Ragnvald om Underftøttelfe til Joget. Magne 

vald gav bam, fom forben, tvende fuldt udruftede Stibe, men advarede ham 

dog mod at ftole alt for meget paa Syderøingernes Troſkab. Svein ilede 

til Syderøerne, men fandt iffe Holdbode førend i Man, bvorben ban 

1) Hang Navn angives ej, men at det enten maa have været Gadmwallader, der 

i 1142 fired mod fin Broder Omen Gwynedd, eller en af hans Hevdinger, 

ſynes rimeligt, fom det i det følgende vil fres. 
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havde taget fin Tilflugt. Ogſaa ber havde biin vælifte Høvding anret- 

tet ftore Ødelæggelfer og navnligen drætt en vig og anfeet Mand, ved 

Navn Andreas, hvis Enfe Ingerid Fhorfellsdatter 1) fad efter med meget 

Gods og ftore Landejendomme. Svein, fom felv var Enfemand *), friede 

efter Holdbodes Naad til hende, og fit FJilfagn om hendes Haand paa 

det Vilfaar, at ban ftulde bevne hendes Mands Drab. Dette lovede 

ban fan meget beller fom han netop var fommen i det Wrende at befrige 

VBælerne. I Forening med Holdbode herjede han Kvjfterne af Wales, de 

brændte og påyndrede hvor De fom frem, og gjorde ſtore Odelaggelſer. 

Men paa Høvdingen felv fif de ikke fat. Han fatte fig falt par Øen Lundø, 

vimeligviis en af De fmaa Øer udenfor Kviten af ales, paa bvilfen der 

fynes at bave været et Kaftell; Dette belejrede Svein og Holdbode en Tid— 

fang, men funde iffe indtage Det, og vendte tilbage til Man. Svein eg- 

tede nu Ingerid, overtog VBejfiyrelfen af bendes Gjendomme, og agtede, 

fom det lavder til, at forblive paa Man. Men da Vaaren fom, vg 

han opfordrede Holdbode til at udrufte fig, for at De tilfammen Funde 

gjøre et nyt Forſog mod deres falles Fiende, gjorde Holdbode Vanſke— 

figheder, og undſkyldte fig med at bans Mænd vare befkjeftigede paa Han- 

dDelsrejfer og ved andre Svfler. Svein maatte Drage ud paa egen Haand, 

og da ban ej bavde Styrke nok til at angribe Den væliffe Høvding, maatte 

pan indffvænte fig til at gjøre et Bikingetog i Farvandet mellem Irland 

og England, bvor ban blandt andet plyndrede et Fartøj, fom tilbørte 

Muntene i Kloftret paa CSeilly-Øerne 3), og tillige berjede paa Frlands 

Kvit. Da ban om Heften føm tilbage til Man, fit ban fnart høre, at 

Holdbode iffe var at lide paa. Han lod fom om ban ej gav Ugt Dder- 

paa, men holdt dog ombyggelig Vagt mod etbvert Overfald. En Nat 

tom virfelig Holdbode med endel Folk, for at overrumple og indetrænde 

Svein; men ban var paa fin Poft, mødte ham udenfor Gaarden, fif Na— 

boerne Faldet til Hjelp, og drev ham med ftort Folfetab tilbage. Det 

vifte fig nu, at Holdbode underbaanden havde forliget fig med den vælifte 

$Hovding, og forbundet fig med ham om at fælde Svein, thi ban tog 

1) Det er ikke ufandfynligt, at hun, fiden hun var faa anfeet, var en Syfter 

af de „Thorkellsſonner“, der omtales i de væliffe Unnaler ved 1142 famt af 

MRagnva!d Jhortellsføn, Jarl i Dublin, der omtales 1146 (fe nedenfor). 

2) Han havde før været gift med en Ragnhild Uamundsdatter eller Ingemunds— 

datter, og havde med hende haft en Søn Olaf, fr Orfnøyinga Saga 

S. 328. 

3) Dette Klofter, allerede omtalt i Olaf Tryggvesſons Hiftorie (fe ovenfor I S. 

229), var egentlig en Gelle eller et Filialkloſter under Javiftot Benevdikti- 
nerkloſter. 

Mund. Det norſte Folks Hiſtorie. J. lll. 52 



S18 Inge, Sigurd og Eyſtein Haraldsfønner. 

endog fin Jilflugt til han i hans Kaftell paa Lundø. - Svein tabte imid— 

fertid Lviten til at bo paa Man, bvor hans Liv var foa uliffert, folgte Den 
følgende Binter alle fine, eller rettere fin Huftrues, Gjendomme, og begav 

fig førft til Ljodbuus (Lewis), derfra tilbage til Orfnøerne, og bjem til 

fin Gaard paa Gaarefsv. Dog indfandt ban fig ikke hos Nagnvald Jarl 

og bilfede paa bam, fom han tidligere havde plejet, naar han fom bjem 

fra Krigstog. - Han var nemlig misfornøjet med, at den unge Harald 

Jarls Fofterfader, Thorbjørn Klerf, under hans Fraværelfe, og, fom Ddet 

fød til; med Farlens7 Samtykke, bavde ladet to af de Mænd dræbe, 

der bavde været Svein bebjelpelige med at indebrænde hans Mormovder 

Frafarf. — Denne rimelige Grund til Sveins Misnøje angav ogſaa Thor— 

bjørn for Jarlen, da Denne undrede fig over hvad der fejlede Svein, fiden han 

itte fod fig fee, og faa ſtor var Sveins Magt og Unfeelfe, at Jarlen 

ſelb begav fig til ham i Gaarcfsø, for at flifte Forlig mellem ham og 

Fporbjørn, Da ban, fom ban fagde, ikke for nogen Priis vilde at de ſtul— 

de være uenige ').  Forliget bragte8 ogſaa Denne Gang fet iſtand, da De 

felt fom Jarlens Beftræbelfer imøde. 

.  Gfter nogen Tids Forløb >) fif Stein hore at Holdbode var vendt 

tilbage til Syderøerne, og befluttede ſtrar at opføge og angride ham, for 

at fuldføre fin Hevn. 7 Jarlen hjalp ham med fem Skibe, af bvilke Fhor- 

bjørn Klerf, der ogfaa var med, fiyrede det ene.  Holdbode flygtede, men 

dDe bherjede, brændte og plyndrede bans Befiddelfer faa eftertrykkeligt, at 

an aldrig tidere fom tilbage. Svein vilde nu bave tilbragt Vintven i 

Syderoerne, men Fhorbjern fil drevet igjennem, at man drog bjem. Da 

man fired til at Dele Byttet paa Sveins Gaard i Duncansby, fordrede 

denne, fom den egentlige Hovding paa Toget, en førre Part end de pve 

rige; Thorbjorn derimod paaftod at han lige faa meget havde været Høve 

ding, og fordrede lige Deling. Men Svein havde Overmagten, og Tore 

bjørn maatte foje fig efter bans Vilje. Han begav fig til Ragnvald Jarl 

og beflagede fig over Svein. Jarlen gav han Meddold, men forbød 

ham dog at vppe nogen Kiv med Svein herom, da det Éun vilde lede til 

ftørre Uvoligbeder; Derimod tilbod han ham, af fit eget Gods at lægge 

1) Orknoyinga Saga 232—242. Disſe Begivenheder, der medtoge henved 3 

Aar, fynes, naar man tager Henfyn til hvad der i det følgende fortælles ef: 

ter ben Manſtke Krønite, at maatte henføres til 1142—1144. 

2) Der ftaar i Ortnøyinga Saga, at Forliget mellem Svein og Thorbjørn over: 

holdtes længe fiden efter. Da nu den nye Uenighed mellem ham og Thorbjørn 

indtraf ſtrax efter det IJog, fom ber føalomtales, og da det tillige af Orkn— 

øyinga Saga fynes fom om Ragnvalds Nejfe til Norge frede umiddelbart 

efter at Svein var blevet forligt med ham, maa det vel henføres til Tiden 

omkring 1149, 
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til, hvad Der uretteligt var forholdt ham af Byttet. Thorbjorn takkede 

og modtog Filbudet, men fagde Dog, at ban vilde tilføje Svein en eller 

anden Beſkammelſe, og Dette udforte han ogfaa, idet ban forføød fin Hu- 

ſtru Ingegerd, Sveins Svfter, og fendte hende over til bam til Katanes. 

Derved opftod der fuldfomment Fiendffab mellem dem, og Torbjørn unde 

[od iffe, naar ban funde, at oppidfe Jarlen imod Svein. Der manglede 

heller iffe Anledning til at finde Sag med ham. Under fin Fraværelfe 

paa det fidfte Sydero-Tog havde Svein fat en af fine Tilbængere, ved 

Navn Margad Grimsføn, til at have Opfyn med hans Gaard paa Duncansby 

og beftyre Syflen. Margad bavde opfort fig voldføomt og vvermodigt, og 

derved flaffet fig en Mængde Fiender, fom for Det mefte føgte og fandt 

Beftyttelfe hos den anfeede Høvding Roald i Vif (Bik), hvis Søn Svein 

ftod i ftor Yndeft hos Ragnvald, vg var hans Efutelfvend. Heraf op- 

ſtod der et Dødeligt Fiendffab mellem Roald og Margad, der tilfidjt gif 

faa vidt, at denne, endog efter Sveins Filbagefomjt, gjorde fig et Wrende 

til Vif, overfaldt Roald, og dræbte ham. Han føgte fiden VBejtyttelfe 

bos Svein, der ogfaa tog fig troligt af ham, vg indfluttede fig med ham 

i Det fterfe, ved Søen beliggende Kaſtell Lambaborg i Thrasvik (mu Fres— 

vid), bvor ban indrettede fig paa at funne udbolde en langvarig Velej- 

ving, idet ban med fin Befætning, der beftod af 60 Mand, ftaffede fig 

Det nødvendige Forraad af Levnetsmidler ved uden videre at plyndre Gaarz 

dene i Omegnen. Til dette Uvæfen funde Ragnvald Jarl iffe [utfe Øjnene, des— 

uden opbidfedes ban mod Svein faavel af den dræbte Roalds Søn, fom af 

Thorbjorn Klerk og de øvrige Hovdinger, Der troede fig forurettede ved De- 

lingen af det fyderoiffe Bytte. Han drog med en betydelig Styrke, og lede 

faget af bine Høvdinger, over til Katanes, hvor han omringede Borgen. 

Svein traadte frem paa Muren og fpurgte Jarlen, hvad hans rende var. 

Jarlen fordrede Margad udleveret. Paa Sveins Sporgsmaal, om han 

i faa Fald vilde fljenfe Margad Livet, fvarede Jarlen at ban intet be- 

ftemt Lofte vilde give, og Svein erklærede Da, at ban for fit Vedkommende 

viftnof intet heller ønffede, end at være vel forligt med Jarlen, men Dog ej 

nennede at udlevere fin Ven og Filbænger i hans dødelige Fienders Vold. 

Thorbjorn Klerk udlod fig om, bvor freft det var af Svein at tale om 

fit venftabelige Sindelag mod Jarlen, ſtrax efter at han bavde herjet i 

bang Beſiddelſer. Svein bad Fhorbjørn tie frille i em Sag fom ikke ved 

fom bam, og vtrede den Frygt, der vg fiden gif i Opfyldelfe, at ban i 

fin Tid vilde fønne Jarlen ilde for Hans Venftab.  Magnvald fagde at 

De ej ffulde mundbugges, og fod nu Borgen indflutte faa længe, at Befæt- 

ningen begyndte at fide Mangel paa Proviant. Svein, fom paa Den ene 

Side ikke vilde uvdfevere Margad til den visfe Dod, men paa Den anden 

Side heller iffe ønftede at faa mange brave Mand ſkulde lide Hungersnod 
52* 
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for hans og Margads Skyld, befluttede bemmeligt med denne at for- 

fade Borgen, ffjønt Befætningen evflærede at den var beredt til at 

forfvare fig til det yvderfte med ham. Om Natten lod han fig feiv og 

Margad ved Snorer hejfe ned å Søen, der gif lige ind under Borgmu— 

ren, derpaa fvømmeve de langs Kviten, indtil de fom forbi nogle Klipper, 

pvor de ubemærfet Funde fomme i Land. Herfra begave de fig til Su- 

therland, og videre til Moray og Doveran. Her fandt de et Fragtfkib 

fra Orfnø, paa bvilfe De Droge fydefter langs Skotlands Kyſt indtil Øen 

May ved Indlobet til Fortb-Fjorven, tvor de lan børfofte en Uge. Paa 

Øen ftod et Auguitinertlofter, for bvis Abbed 1) Svein og hans Mænd 

angave fig fom Gefandter fra Ragnvald Jarl til den føotffe Konge. 

Munfene, fom bervivfede Sandheden af Vette Udfagn vg mistæntte de Frem- 

mede for at være Sørsvere, fendte Bud ind til Landet efter Folkehjelp; 

men da hine merkede dette, ſkyndte de ſig ombord, plyndrede en heel 

Deel Gods fra Kloſtret, og ſejlede ind i Fjorden, hvor Svein begav fig 

til Edinburgh og opføgte Kong David, hvem han uden Forbehold berette 

de alt hvad der var fleet, og bvad der havde bragt ham Vid. David, 

fom gjerne ønftede at faa Den kjelke, dygtige og indfiydelfesrige Mand i 

fin Fjenefte, tog vel imod ham, erftattede Kloftret paa May den Stade, 

ban bavde tilfvjet Det, tilbød ham at lade hans Huſtru hente fra Orkno, 

og fovede ham al onſkelig Udmerfelfe, derfom ban vilde tage Fjenefte Hos 

ham. Men Svein, fom fynes at bave haft oprigtig Hengivenbed for Nagn- 

vald Jarl, bad kun om at Margad maatte forblive hos Kongen, men at ban 

for obrigt vilde anvende fin Indflydelfe til at forlige bam med Farten. 

Kong David blev noget ſtodt herover, men Da Svein forfifrede, at ban 

i pojefte Maade fatte Priis paa hans Venſkab, ſtjont ban ej funde be- 

kvemme fig til at modtage bans velmeente Tilbud, lovede ban bam at ope 

folde hans Bøn, og fendte Gefandter til Ragnvald med Gaver, og den 

Anmodning, at han vilde flutte Forlig med Svein *). Jarlen havde imid— 

fertid, fom Svein forudfaa, ftjentet Befætningen i Borgen Livet, da den 

ſtrax efter hans Flugt overgav fig, vg ban fandt Vet bøjft uridderligt at 

ville fade dem undgjelde for hvad Svein vg Marqad havde gjort. Thor— 

bjørn var Dragen med en Deel Folk til Sos over Morayfjorden for at op- 

føge Svein, og Va han ej fandt ham, havde han benyttet Lejligheden til 

1) Han hed, ifølge Ortneyinga Saga, Baldvin. Han omtales for ovrigt, faa 

vidt vides, ingenfteds i de ældre ſtotſte Kildefkrifter, 

2) Det ev ej ufandfynligt, at disſe Gefandter eller maaſkee ogfaa Svein felv 

ved fin Tilbagekomſt an have medbragt det oven omtalte Brev fra David til 

Jarlerne Magnvald og Harald. 
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at oterfalde og dræde en frotff Jarl), fom for nogen Vid fiden havde 

dræbt hang Fader, bvorefter han var vendt tilbage til Ortnøerne. De 

ffotffe Gefandter  fandt en venlig Modtagelfe hos Ragnvald Jarl, fom 

faante deres WErende villigt Øre, og tilfagde Svein fin Filgivelfe. Denne 

indfandt fig nu felv, Jarlen ffjenfede ham Fred og fuldfomment Ven- 

feat, og ban vendte tilbage til fine Gaarde. En Tidlang herffede der nu 

No og Fred paa Verne *). 

Paa denne Tid lod Kong Inge, efter Agmund Drengs og hans 

Broder Erlings Raad, Raqnvald Jarl med mange Wresbeviisninger inde 

byde til fig, for at filtre fig denne mægtige Mands VBenffab og Hengi- 

venhed, fær for det Tilfalde, at der ſkulde opftaa nogen alvorlig Uenighed 

mellem bam og hans Brødre.  Nagnvald, ver felv var beflægtet med 

Kyrpinga-Orms Sønner, og fom derbos fængedes meget efter at gjenfer 

Frænder og Venner, modtog ſtrar Indbydelfen, gjorde fig rejfefærdig, og 

drog den folgende Baar (1150) over til Norge. Harald Jarl, der nu 

par i fit 17de War, fulgte efter eget Onſke med ham, for at fre fig om 

og fornoje fig. De rejite, merfeligt nof, ikke paa egne Skibe, men toge 

fig Fragt paa Kjobmandsffite, dog med et glimrende Folge, hvori imid- 

fertid Svein Usleivsføn ej fynes at have været. De fom til Bergen, 

hvor Inge paa Denne Iid var, fandt den bedfte Modtagelfe, og opholdt fig 

der fænge om Sommeren. Det ſtaar ikke udtryffeligt nævnt, at Nagn- 

vald og Harald aflagde Inge Froffabsed eller at den fidfte fik Jarlsnavn 

af ham, men man fan iffe dDefto mindre anfee Det fom fiffert, at dette ffede, 

thi det faldt faa godt fom af fig felv, og i modfat Fad vide i det minde 

fte Harald ftrengt taget iffe funne have været berettiget til Jarldømmet paa 

Øerne. Det maa vel endog anfees fom Hovedbenfigten, hvorfor Ragnvald 

var indbuden og Jarferne vare fømne 3). 

Det vælker ved førfte Ojekaſt Forundring, at Svein Asleibsſon og 

viftnof mange andre Hevdinger paa Orfnøerne og Sydercerne, i Denne 

Tid, da Chriſtendommen Dog forlængft var indført, funde foretage flige 

Tog paa egen Haand, fom de nys nævnte fuldftændige Vifingetog, ligefom i 

Hedendommens Dage, til Englands, Skotlands og Irlands Kyſter. Mien 

Omftændigbederne vare netop nu færdeles gunftige og opfordrende Dertil. 

Gfter den engelffe Konge Henrik Den lfte8 Død 1435, opftod der em lange 

varig Kamp om Kronen mellem bans Syjfterfon Stephan af Boulogne, 

1) Denne Jarl føal ifølge Orfnøyinga Saga have hedet VBalthjof, men føotføe 

Obdffrifter omtale ham iffe, 

?) Ortnøyinga Saga, S. 244—258, 

3) Orfnøyinga Gaga S. 258. Ut Jarlernes Ankomſt til Norge føede i 1150, 

vil i det følgende blive viift. 
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der valgte8 af de flefte engelffe Baroner, og hang Datter, Enkekejſerinde 

Mathilde, bvilfen den afdvde Konge havde føgt at filtre Ironfølgen, og 

fom nu var gift med Godfred af Anjou. Denne Krig fortes, med faa 

Afbrydelfer, gjennem belte Stephans Negjeringstid (indtil Novbr. 1153) 

under uaflavelige, ſtorre eller mindre Fejder, hvori ogfag Kong David af 

Skotland, Kejferinde Mathildes Morbroder, deeltog. Navnlig er ber 

at merfe det ftore Fog, fom Kong David og hans VBrovderføn Ville 

jam, Son af Kong Duncan i Aaret 1138 foretog ind å Det nordlige 

England, i Spidfen for hver fin Hær Afvdeling, fammenfatte af alleflags 

Folf, Stoter, Folk fra Galloway, Kumbrer, Nortbumbrer, Angler, mise 

fornøjede NMordmanner, ja endog Tydſkere; Det er mere end fandfynligt, at 

der blandt disfe forffjelligartede Masſer ogfaa fandtes æventvrivftne Nord— 

mænd fra Orknoerne, fornemmelig i den Ufdeling Der befaledes af Vill⸗ 

jam, Ingebjorg Jarlemoders Sonneſon. Villjam ſejrede ved Clitheroe 

i Sancafbive 1), men David tabte ſiden Hovedſlaget ved Northal— 

lerton (22 Aug. 1138), uden at hans Magt Dog Derved ſpvakkedes 

fynderfigt, men tvertimod fremdeles var faa ærefrygtbydende, at Stephan 

anfaa det raadeligft at flutte en Fred med ham i Durham, hvorved han 

afftod Gtørftedefen af Mortbumberfand til bans Søn, Henrik. Ved biint 

ftore Slag var det, fom vi vvenfor have berettet 3), den titulære Biſkop 

Rodulf af Orknoerne, der paa den gamle Erkebiſkop Thorſteins Vegne 

opmuntrede den engelſte Hær og indviede dens Standart, Der bar givet 

Slaget Navn. En enkelt AUnnalift vil endog vide, at den danſke Konge 

Grit Lam, paaftaaende at ban var mere arveberettiget til England end 

Kong Steppan, i Aaret 1138 gjorde et Tog Derben med en ſtor Flaade 

og herjede Kyfterne, men at Kong Stephan, Der iffe vovede at binde an 

mod Danerne, faa fænge de vare famlede, ventede indtil de bavde adfpredt 

fig for at føge Bytte, og derpaa anfaldt og lettelig overvandt flere af 

deres Hobe enkeltvis, faa at de pvrige med uforrettet Sag maatte vende 

hjem 3). - Anledning til at berje og gjøre Bytte i England var altfaa 

forbaanden, og det faa rigeligt fom enhver Viking funde onſke fig: man 

behovede fun tilfyneladende at tage Parti med den ene eller den anden af 

De ſtridende Parter. 

1) Se Johan af Herham, hos Tvysden, S. 261. 

2) Se ovenfor S. 622. 

3) Denne Begivenhed omtales vel ikke i engelffe eller danſte Oldførifter men 

alene i den flamffe Auctarium Anselmi Gemblacensis S. 200, famt paa det 

derefter udftrevne Sted hos Alberidj, ved 1138, (Leibnig Udg. I. 282). 

Men man tør itte derfor benegte Fortællingens Troværdighed, ifær da den 

har Gandfynligheden for fig. Lige faa vel kunde Erik Lam i 1138, fom 

Kong Cyftein i 1153 finde paa at herje det af Borgerkrig fønderrevne Eng 

Land, 
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Skotland felv var ligeledes Scenen for voldſomme indvortes Frjder. 

Defcendenterne af den gamle Moray-A6t, der for hundrede Yar tilbage 

pavde været faa mægtig, gjorde endnu fra Tid til anden Fordring paa 

Fronen. Vi habe allerede feet, bvorfedes Angus Mac Heth, Datterføn 

af Kong Lula, og Jarl af Moray, i Kong Davids tidligere Dage 

gjorde Opftand, men faldt i et Slag 1130, bvori fandfvuligviis ogſaa 

Sigurd Slembedjatn deeltog. Kort efter fremftod en Viffop, ved Navn 

Bimund, den felvfjamme, der i fin Tid havde været indviet til Biftop paa 

Man og Øerne !), udgav fig — maaſkee med Nette — for at være Angus 

Jarls Søn, taldte fig nu Malkolm Mac Heth, og gjorde Fordring 

i det mindfte paa Moray, maaffee endog paa den fkotffe Kongetrone. 

Han fandt Viftand hos den mægtige Sumarlide i Urgyll, der endog 

gav ham fin Datter til Egte, og ban herjede- nu en FJidlang Sfotlands 

Kviter paa det voldfomfte, indtil det omfider lykkedes David at faa 

ham tagen til Fange, bvorefter ban fatte ham i Fængfel paa Norburgh 

Slot (1134). Men hans Sønner toge deres Filflugt til Sumarlide, der, 

fom vi å det følgende ville fre, efter Kong Davids Død underftottede dem 

eftertrytfeligt, faatedes at Vimunds eller Malkolms Iilfangetagelfe egent 

lig itte ftaffede David fynderlig Fred fra denne Kant. Vis ville ligele- 

Deg erfare, hvorledes ogſaa Harald Jarl paa Orfngerne fiden efter flut- 

tede fig til dette Parti *). 

Paa VBefttyften af England berffede ogſaa Fejder, faa vel mellem 

Briterne i Wales og de nordmanniſke Grændfejarler, fom mellem de bri- 

1) Se ovenfor S. 623. 
2) Beretningerne om denne Opftand, der maa have været langt vigtigere og 

mere indgribende, end det af den ubetydelige Opmerkjomhed, de ældre Hifto= 

rieſkrivere frjenfe den, ffulde fynes, og hvori navnlig Jarlerne paa Orknøerne 

maa antages at have taget Deel, omtales Eun lejlighedsviis og ligefom i 

Forbigaaende, af Fordun, VIIL 2. Hvor han taler om den Opftand, Muaælt- 

olm Mac Heths Gønner, underftøttede af Sumarlide, gjorde mod Kong 

Malfolm IV firar efter dennes Ironbeftigelfe LI53. Han figer vel her, at 

Mælfolm ,,udgav fig for en Søn af Angus”, men han Falder ham dog 

ftedfe Éun Mælfolm Mac Heth (jvfr. VII. 59.) nævner iffe Bimund med 

et Ord, men figer kun tilfældigviis etfteds, (V. 51.) at en ,Pseudo-episcopus* 

og forhenværende Munk udgav fig for en Søn af Angus af Mora», og gjorde 

Opftand. Ortnøyingafaga, fom omtaler hans Datters Giftermaal med Harald 

Fart, Falder ham Fun (S. 404) , , Mælfolm Jarl af Moray", derimod omtales 

Vimund under Navnet Vermund i Chron. Norm. hos Dudéne, S. 986., fom 

Biffop paa Man og forhenværende Muné i Savigny Klofter, men, heder det, 

han blev forjagen og blindet ,,paa Grund af fin Gruſomhed“; der tales intet om 

hans Opftand. Det famme fortælles af Matth. Paris, hos Watts, S. 60, ved 

1151. Chron. de Melrose, ved 1134, faa vel fom Roger Hoveden, tale Éun 

om „Maelkolm Mac Heth”. Hans Identitet med Maæltolm Mac Heth be 

vidnes derimod af Billjam af Newbridge, I. 23, 24, hvorom mere nedenfor. 
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tifte Fvrfter indbyrdes. Jfær fortjener en Frjde at omtales, der i Aaret 1142 

udbrod mellem Brødrene Owen Gwynedd i Monmouth, og hans Brover 

(Sadwallader. Denne fidfte flygtede til Irland, lejede, fom der fortælled, 

en beet Mængde irſke og ſkotſke Tropper under en vis Dttar, og Thorkells famt 

Herjulfö Sønner, fom med dem tilbage til Wales, og begyndte at herje; 

hans Broder ffyndte fig ham imøde, før at bindre hans videre Fremtræn- 

gen; men Da begge Hære endelig frode lige overfor binanden, fom det til 

Fred og Forlig mellem Brødrene, hvorover Irerne bleve faa opbragte, at 

de bemægtigede fig Cadwallader, og boldt ham fangen, indtil han betalte 

dem Den Sold, ban var dem flyldig, med en heel Deel Kvæg, Fanger og 

andet Bytte. Da Omen børte at Gadwallader var fommen paa fri Fov, 

angreb han Irerne, drædte en ſtor Deel af dem, og fratog dem Byttet *). 

At visfe faafaldte Irer og Sfoter vare Nordmænd fra Dublin og Syd- 

erøerne, fee8 faavel af deres Navne, fom af den Omftændighed, at de 

ivffe Annaler uvdtryffelig fortælle, at Ottar, en Sønneføn af Ottar, og 

bjemmebørende paa Svderrerne, Å Maret 1142 erbvervede Herredømmet 

over Dublin, faa vel fom at Ragnvald Fhorfellsfon, Jarl i Dublin, — 

aabenbart Den nys nævnte , Tho: fell8 Søn" — blev 1146 tilligemed flere Høv- 

Dinger og 200 Mand dræbt af Indbyggerne i Øftmeath *). Den Sluming 

ligger nu temmelig nær, at enten Cadwallader felt er biin Høvding fra Bret— 

fand, med bvilfen Holdbode og Svein Asleivsſon fejdede, eller i Det mindſte 

at den Uſtyr, biin Hovwvding begi paa Man og i Syderøerne, 99 fom 

Svein Asleivsſon ſogte at hetne, netop ftod i Forbindelfe med de nys 

nævnte Uroligbeder, faa vel i Dublin fom i Wales. 

Begivenhederne paa Irland felv frembøde for øvrigt iffe mindre be 

fvemme YAnledninger for Orknoernes og Sydersernes urolige Hovdin- 

ger til at mætte Deres. Krigslyft og vinde Bytte. Lige fra Magnus Bar- 

fods Fald bører man iffe om andet end om blodige Stridigheder, deels 

mellem De ivffe Konger indbyrdes, deels mellem Ddisfe og Nordmandene, 

fornemmelig i Dublin, deels ogſag mellem de forffjellige norffe Kolonier 

felv. Muirfertacd, Der ftrar efter Mordmændenes VBortrejfe fynes at have 

bemægtiget fig Dublin, foruroligedes ftedfe af fin Medbejler, Donald 

O'Lodlan, og følte fig, fom vi have feet, iffe engang faftere paa Fronen, 

eller i Befiddelfe af fin Erobring, end at han eller hans Høvdinger i 

Aaret 1114 virkelig, af Frygt for et Angreb af den norſke Konge, be- 

fvemmede fig til at udbetale Dennes Gefandt, Ivar af Fljod, en betydelig 

1) Se de væliffe Unnaler. Cadwallader ſtal ogfaa tidligere have faaet Hjelp 

fra Syderøerne (forudfat at man paa den Maade Fan forklare Ordet „Hed— 

ninger”), fe Lelands Itinerarium. 

2) De fire Meſtres Unnater, fe nedenfor S. 825. 
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Sum Penge ), medens tillige Muirfertad felv for en Tid nedlagde Ne 

gjeringen, og hans Broder Diarmid gjorde fig til Herre Å Munfter. 

Muirfertad antog vel det folgende War atter Negjeringen, og fangede fin 
Broder, men forligede fig med ham, overdrog bam felv Regjeringen, og 

gif i Kloſter. Diarmid døde Dog allerede i 1118, Muirfertadb i 1119, 

og bang gamfe Fiende Donald O'Lochlan 11217 og nu Hegyndte en Pez 

riode af de vildefte Fejder og Uroligheder, i det flere af Smaafyrfterne 

føgte at tilvende fig Overherredømmet, Den virffomfte og mæytigite af 

disfe var Virdelvad O'Connor, Konge i Connaugth, Hvilken ogſaa tilfivjt 
gif af med Sejren. Han befrigede allerede, fom det fortælles, i Aaret 1118 
Nordmændene Å Dublin, befriede en af de irffe Smaafonger, fom de havde 

taget til Fange, og tvang dem, faa vel fom Indbyggerne i Leinfter, til 
at frille bam Gifler 2). Dette vifer, at Nordmandene i Dublin imidlertid at- 
ter havde gjenvundet deres Uafbængighed. Siden, efter den unge Hob— 

ding Torfinn Thorkellsſons pludfelige Død (1124) 3), gjorde Firvel- 

vad et Tog til Dublin, bemægtigede fig Staden, og fatte fin egen Søn Gon- 

nor *) tif Dens Konge Denne Afoængigbed var Dog iffe fangvarig, thi 
allerede i 1127 blev Connor fordreven af Nordmænvdene å Dublin vg 
Indbyggerne i Leinfter; Tirdelvach føgte det følgende War at bevne venne 
Opftand ved at berje Kviterne af Leinfter lige til Dublin, men denne Stad 
fynes Dog ikke at være falven i hans Vold. Der omtales et blodigt Slag, 
fom i Aaret 1133 ftod mellem en ivff Underfonge og Nordmændene i 
Dublin, der ved Denne Lejligbed, tabte en af Deres Hovdinger, Ragnvald 

Paalsføn 5); famme Aar plyndrede en anden Nordmand, Sigtryag, Byen 
Ardbrechan 9); men i 1134, fortælles der, blev Mac Ottar”, d. e. Jen 
Søn af Ottar", (bang egentlige Navn er ubefjendt), Dernes (Syverøernes) 
Fyrſte, valgt til Konge over Mordmændene i Dublin. — Denne , Ottars- 

ſon“, der ikke omtales i ven Manfte Krønife, bvilfen for det mefte fun 
boder fig til Begivenheder paa Øen felv, men fom maa hate været en 
Fader til Den oven nævnte Ottar, der 1142 blev Dublins Herre, fy- 

ne8 neppe at funne have været Søn af nogen anden end den omfring 
1138 afdode Ottar Jarl i Thorsaa, Frakarks Brovder, Hvis Frænder, 

1) Se ovenfor S. 649. 

2) De fire Meftres Annaler. 

3) Dette omtales Fun i Ulfter:Annalerne. 

*) Denne Connor O'Brian, Firdelvads Søn, maa ikke forverleg med den i det 

følgende nævnte Gonnor O'Brian, Diarmids Søn, hans Frænde, 

3) De fire Meftres Unnaler. Ragnvald Faldes her „Maormor“, hvilket ej Fan 

betegne andet end , Jarl, Men i de Manffe Unnaler eller vore Sugaer 

omtales han ej. 

$) UlfterzUnnalerne, ved 1133. 
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fom vi have feet *), og derfor vel ogfan han felv, bavde megen JIndfly- 

delſe paa Syvderserne, og funde, naar Det gjaldt, flaffe fig Folk og Skibe 

Derfra. Det fader til, at Den fyderøiffe Hovdings Ankomſt betydeligt Har 

forøget De Dublinffe Nordmands Magt og fat Dem iftand til at udvide 

Deres Foretagender; thi i 1137 underftøttede De Kongen af Leinfter og 

Connor O'Brian, Kongen af Munfter, med 200 Skibe paa et Tog, de 
foretoge mod Nordmændeneg egne Landémænd i Waterford, hvilke, ane 

grebne af en faa betydelig Magt, ogfaa bleve overvundne og maatte fille 

Gifler. Krigen mellem begge De norffe Kolonier maa have været langva= 

rig, tbi ogſaa i 1140, heder Det, overvandt Mordmændene i Dublin deres 

Landsmænd fra Waterford i et Slaq, rimeligviis et Søflag. I det føl- 

gende Aar gjorde Connor Mac Donald, Herre til Oſt-Munſter, et og 

til Dublin og erfjendtes af Nordmændene for dereg Konge, men ſtrax ef- 

ter erfare Det, fom allerede tidligere nævnt, at Ottar fra Øerne, Søn 

af biin  Ottarsføn", blev Herre i Dublin, og underftøttede Cadmwallader 

af Wales. Man funde næften friftes til at tro, at Nordmandene felv fri- 

villig have indfaldt Connor og erfjendt ham for deres Konge, for i ham 

at bave en Støtte mod Den mægtige Tirdelvach, medeng Ottar Derimod var 

Deres egentlige Herre. Men efter at De i 1146 havde fidt Det oven om— 

talte Nederlag, hvor Ragnvald Fhorfellsføn, Jarlen i Dublin, faldt med 

flere Høwinger, har formodentlig deres VBælde igjen aftaget, Da vi finde, 

at dei 1150 atter underfaftede fig Tirdelbach. En Folge af, at Firdelvad 

gjorde fig til Herre til Dublin og faaledes optraadte fom De fyderøifte 

Høvdingers Fiende, var Vet da vel, at Da han i Aaret 1154 bekrigede em 

af fine farligite Fiender, Muirkertach O'Lochlan, Konge i Ulfter, fil denne, 

rigtignok mod Betaling, Underftottelfe af en Flaade fra Syderøerne, Man, 

Gantire og det veftlige Skotland, og feverede Firdelvad) et blodigt Søjlag. 

I vette blev imidlertid denne Svjrherre, hvilket Dog neppe vilde bave funnet 

ſkee, hvis ban iffe ogfaa paa fin Side, fom man maa formode, havde baft 

nörfte Hjelpetropper: Dette figes Dog ej udtrykkeligt *). 

Da vi faaledes erfare, at Nordmændene fra Svderøerne, og navnlig 

flere Medlemmer af en Mt, vi næften med Sifferhed gjenfjende fom den 

halv norſke, balv ftotffe, bvortil Frakark og Ottar Jarl hørte, toge en 

virffom Deel i De Krigsforetagender, fom mellem 1140 og 1150 fandt 

Sted paa Ivland, ja endog for en Tid tilegnede fig Herredømmet i Dub- 

fin, fan man næften anfee Det fom vift, at faavel Den af Svein UAsleivs- 

føn fordrevne Olve Roſta, fom Harald Jarls Søn Erlend, om hvem Det 

1) Se ovenfor S. 740. Kong Olaf Bitling felv hørte til Svogerffabet, for faa 

vidt han var gift med en Datter af Haakon Jarl og Helga Moddansdatter. 

2) De fire Meftres Unnaler. 
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fortelles at ban efter fin Fofterfader Ottar Jarls Død tilbragte fin me- 

fte Tid i Syderøvene, eller paa Vifingetog '), netop bave været med, og 

vel endog fpillet en betydelig Rolle ved alle disfe Begivenhbeder *). Vi 

erfare Derhos, at De norfte Høvdinger paa Irland, paa Øerne og i Skot— 

fand — bvorved man ogfaa maa tænfe paa Orknoerne — virkelig plejede 

at tage Fjenefte bog irſke, væliffe «fler andre Fyrfter i hine Egne mod 

en beftemt Betaling. Alt dette giver os fuldfommen NMøglen til, bvorle- 

Des Det faa ofte fan hede om Svein Asleivsføn og andre urolige Høv- 

dDinger, at de faa paa Vifingetog, ja hvorledes det næften endog forudfæt- 

te, at dette endnu, fom i Hedendommeng Dage, var Dere regelmæsfige 

Sysfel en Tid af Aaret. Navnlig er det at formode, at Svein As— 

leivsføn, Der faa i Familiefejde med Frakarks YEE, der felv havde faa 

- mange Forbindeljer paa Man og Svderøerne, og fom, hvad vi i det føl- 

gende ville fee, endte fine Dage paa et Tog til Dublin, paa fin Side har 

taget lige faa virffom Deel i alt dette, og maaffee underftøttet Firdelvad 

eller andre Fiender af Hovdingerne i Dublin. 

J Forbindelfe med disfe Begivenheder, og de Uvoligbeder, fom fandt 

Sted paa og omkring Øen Man, faar det viſtnok, at den gamle Kong 

Olaf Bitlings aldſte Son, Gudrød, i Aaret 1152 drog over til Kong 

Inge, blev vel modtagen, aflagde bam fin Lenshylding og oppoldt fig 

nogen Tid ved hans Hof *). Saa for var altfaa nu Kong Inges Magt 

1) OØrfnøyinga Saga, S. 326. 

2) Bi ville i det følgende fee, hvorledes der ved 1154 omtales en mægtig Mand 

paa Man, ved Navn SThorfinn Ottarsføn. Ut han hørte til famme Ottar- 

Familie, fynes fiftert, maaffee var han derhos beflægtet med de ovenfor om— 

talte, faafaldte Thorfellsfønner; i det mindfte Have vi ovenfor feet Høvdin- 

gen Thorfinn Thorkellsſon omtale. 

Dette henføres fædvanligviis til 1142, fordi det i Haandføriftet af den Manſke 

Krønife omtales derunder. Men dette Haandffrift er, fom allerede vven- 

for paapeget, meget ffjødesløft i Uarstals-Angivelfer, og at der her virkelig 

ſkal læfes 1152, er indlyfende. Thi under det foregivne Aar 1142 omtales 

Gudrøds Nejje til Norge, og derefter i famme Aar (eodem anno) Haralds 

Gønners Anfomft til Man. Uden nogen Ungivelfe af nyt Uar fortælles nu 

de nærmere Omftændigheder ved Kong Olafs Drab, men derpaa opftilles 

Aaret 1143, og hertil henføres St. Bernhards Dod i Glairvaur, Kong Da: 

vide Død og Maælfolms Tronbeftigelfe, og endelig, med udtrykkelig Vilføj- 

elfe af ,famme Aar“ (ipso anno) Kong Olafs Drab d. 29de FJuni, famt 

endelig, om Høften (proximo autumno) Gudreds Jilbagefomft fra Norge. 

Da nu, fom betjendt, St. Bernhard og Kong David døde i 1153; da det 

ej ev rimeligt, at enten Gudrod frulde have opholdt fig i II War (1142 —1153) 

ved Kong Inges Hof, eller at Haralds Sønner ſtulde have underhandlet i 11 

Uar med Olaf; og da det endelig ikke er mindre fandfynligt, at 1142 er ſkrevet 

fejlagtigt for 1152, end 1143 for 1153 (hvilket fom man feer, ev aabenbart), 

faa bliver følgelig 1152 at opføre fom det Uar, da Gudrød rejfte 

3 
— 
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og Anfeclfe over alle Sfatlandene, pvis Herrer ellers ftræbede nok efter 

Wafbængigbed, at ſaavel Svderrernes Konger, fom Orknoernes Jarler 

villigen erfjendte bans Højbed, uagtet ban iffe nogenfinde ved fin Vaa— 

benmagt havde indjaget dem Skrak.  Hertil har imidlertid vel ogſaa den 

Omjtændigbed væfentligt bidraget, at England og Skotland nu vare faa 

fedes  optagne ved fine egne Anliggender, at Der ingen fynderlig Hjelp 

derfra var at vente mod Medbejlere om Herredømmet, men man var alene 

Henviift paa Movderfandet felv, naar Det gjaldt at erholde Biftand, og 

havde paa ben anden Side alt at frygte af dets Kongeré Brede, Ligeſom 

det for Ragnvald og Harald Jarl gjaldt at fitte fig mod Erlend Har- 

aldſons eller andre Prætendenterå Fordringer, faaledes truedes Kong 

Olaf Bitling af fin før lang Tid fiden af Kong Lagmand misbandlide Broz 

der Haraldå trende Sønner, der havde været opdragne i Dublin. Gudrød 

havde maaſkee endog faaet Nys om at Haralds Sønner forberedede et Tog 

til Man, og Dette bar I faa Fald fremſkyndet hans Nejfe til Norge, for 

at fifre fig Kong Inges Gunft. Thi endnu famme Uar, fom han 

var afrejit, famlede Haralds Sønner en betydelig Stare, ifær af Folk, 

fom Kong Olaf tidligere bavde jaget i Landflygtighed, fom til Man og 

fordrede Halvdelen af Riget. Kongen, fom ej ſynes at have været for- 

beredt paa deres Ankomſt, og Derfor ej funde møde dem med væbnet 

Haand, fvarede at han ffulde overtænfe Sagen, og anmvdede dem om at 

indfinde lig til et Fbing ved Søhavnen Ramso førft fommende 29ve Juni, 

hvor Sagen ſkulde blive forbandlet, og bvor de ſkulde faa endelig Befted. 

Maaſkee beftemte han en faa fang Jermin, fordi ban baabede, at hans 

Søn Gudrød imidlertid ffulde fomme med Hjelp fra Norge. Men hans 

Broderfønner oplagde imidlertid, maaffee af famme Grund, Naad om at 

tage bam af Dage. Da FIbingdagen fom, indfandt de fig efter Uftale. 

Kongen tog med fine Mænd Plads paa Den ene Side, De andre lige over= 

for med Undtagelfe af Den mellemſte af Brødrene, Ragnvald, der frulde 

til Norge og hyldede Inge. Der figes rigtignok tidligere, i 1 102, (egentlig 1103) 
hvor Olafs Tronbeſtigelſe omtales, at han regjerede i 40 Uar, men at denne 

Ungivelfe ligeledes er fejlagtig, fres deraf at Kronikeſtriveren fiden efter 

udtrykkelig fader ham dræbes famme Aar fom Kong Davids og St. Bernhard 

Ded, altfaa 1153. Det enefte Aarstal, hvorom der kunde være Spørgs- 

maal, er Aaret for Gudreds Jilbagefomft, thi hans Ded fættes fiden til 

1187, 5. 10d5e Novbr., medens derimod hans Jronbeftigelje, hvor denne omta— 

leg, henføres til 1144 (hvortil man og føal (ægge ti), og hans Megjeringstid 

angives til 33 Aar.  Muligt, at han virkelig iffe Fom tilbage førend i 1154, og 

at ,proximo autumno*, der omtales i 1155, ſtal forftaars om dette Uar, — Det 

maa for evrigt merkes, at i bet Aftryk af den Manſte Kronike, der er lever 

ret 1 Langebefé Scriptores, 3die Deel, mangler det mefte af, hvad der i 

Hdſtr. opføres under 1143 (d. e. 1153). 
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udføre Drabet, og Derfor fiillede fig til Siden, idet han gav fig i Fale 
med en af Høvdingerne. Kongen faldte bam til fig: ban vendte fig imod 

ham, ligefom for at bilfe bam, men bævede I Det famme Øren, vg ftilte 

med et Hug Kongens Hoved fra Kroppen (1153). Det fynes fom om 

alle de Filftedeværende bleve fanledes flagne med Skrak bherover, at 

De iffe vovede at foretage Det mindfte for at bevne Kongens Drab, men 

ftrar underfaftede fig Brødrene, thi Ddisfe, heder Vet, Deelte nu Landet mellem 

fig, vg gjorde endog fort efter et Tog til Galloway for at erobre dette Lande 

fat"). Men Galloway-Folkene forfvarede Dere Kyſt faa godt, at Angri— 

berne maatte vende tilbage med uforrettet Sag, og det gavnede Dem livet, at de 

fiden gave deres Harme Luft ved at drabe eller forjage alle de Folk fra Gallo- 

way, der fandte8& par Man. Kort efter fom Gudrød fra Norge med 

fem Skibe, og anløb førft Orfnøerne; ved Gfterretningen berom bleve 

alle Høvvdingerne paa Man færvdeles glade, forfamlede fig til et Møde, 
og udvalgte ham eenftemmigt til deres Konge. Da nu Gudrød anfom 

til Man, vandt ban, fom det fader, en let Sejr over Brovdrene, eller tvaf 

dem maaffe allerede overvundne og fangne, thi ban fif dem alle tre i fin 

Bold, og fod den ene dræbe, og de to andre blinde. Gudrod bherftede fiden, 

ftjønt under mange Uroligheder, i over £ 33 Var. - Bi ville i det Føl- 

gende erfare, hvor flet han lonnede Kong Inge for hans venlige Mod— 

tagelſe og Bijtand. 

86. Magnvald Jarls Korstog. 

Medens Jarferne Ragnvald og Harald opholdt fig i Norge, fom en 
anfeet Lendermand, ved Navn Eindride unge *), om Sommeren (1150) 

tilbage fra Conftantinopel, hvor han fænge havde ftaaet i Kejferens Fje- 

nefte blandt Bæringerne. Han funde fortælle mangt og meget Derfra, og man 

havde ſtor Fornøjelfe af at ſporge bam ud og bore Befted om Forhold 

og Fildragelfer i Udlandet. Hvad han nu fornemmelig funvde berette, 

par, foruden endeel Sagn om Væringerne og Deres Bedrifter, Hvorom ne- 
denfor, fandfynligvits om Det ftore Korstog, fom Kong Konrad MI i 

Tydſkland og Lutvig VII i Frankrig, tilligemed mange andre Fyrfter og 

Herrer, opmuntrede Dertil ved Den hellige Bernhards henrivende Veltalen- 

bed, nys bavde foretaget (1147—1148). Navnlig dvælede han vel ved 

De mange merfelige Optrin, fom fandt Sted ved den tydføe og Ven fran- 

fe Korshærs Gjennemmarfd i og forbi Conjtantinopel, hvortil han felv 

1) Olaf var nemlig befvogret med Herrerne af Galloway, fe ovenfor. 

?) Han nævnes ikke tidligere, uagtet han fiden fpillede en faa betydelig Rolle i 

Norges Hiftorie. Han fynes at have hert hjemme i Nærheden af Bergen. 
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upaatvivfelig havde været et Ojebidne. Blandt dem, der ofte underholdt 

fig med Eindride, og fornøjede fig ved at børe hans Fortellinger, var 

Nagnvald Jarl. Ved en faadan Tale ytrede Gindride engang fin Fore 

undring over at Jarlen ikfe felv gjorde et Tog til det hellige Land, men 

fun nøjede fig med at børe Berctninger Derfra. For en faa vpperlig 

og talentfuld Mand fom Jarlen, fagde ban, pasfede juſt et faadant Ivy; 

tbi hvor ban fom, vilde ban nyde ſtor Anfeelfe blandt Konger og Fyrſter. 

Mange af de Filft'deværende fandede Findride$ Ord, og opfordrede Fare 

fen til at gjøre Toget; blandt disje var ogſaa Erling Ormsføn, der fag- 

de at ban felv vilve Drage med, hvis Jarlen fatte fig i Spidfen. Denne 

qav omfider efter for alle disfe Overtalelfer, og Da Det blev befjendt, at 

ban og Grling havde taget Korfet, fulgte flere gjæve Mænd deres Exem— 

pel, navnlig Jon Petersføn, Ragnvalds Svoger, Aslak Erlendsſon, Gue 

thorm Mol, og en vis Kol af Halland 1). Som allerede ovenfor nævnt, 

ſynes det iſer at bave været Medlemmer af Hørdakaare-AGtten, der fore- 

nede fig om Togt. Magnvald Jarl beftemte en Iid af to Aar til Fore 

beredeffer, Vi faa fænge vilde ban fidde bjemme i fit Rige. Jarlen feule 

de bære den egentlige Unfører, men Gindride unge, paa Grund af fin 

førre Erfaring og Berejſthed, blive med fom Vejvifer. Det aftaltes tilFore- 

byggelfe af Misundelje og Splid, at ingen af Deeltagerne, uden Jarlen felt, 

maatte bave et flørre Skib end paa 30 Rum, eller et ſmykket Drageſkib; 

det Stib, bvorpaa Jarlen ſkulde drage i Korstog, føulde bans Svoger 

Jon Fot lade bygge for ham, og i alle Dele udſtyre det faa godt fom muligt. 

Om Hoſten vendte Jarlen tilbage til Orknoerne. Kong Inge 

gav ham til Hjemrejfen fo Langftite, af bville han ſtrax igjen fore 

ærede Harald Jarl det ene; De vare temmelig fmaa, meeft ſtikkede til Ro— 

ning, men udmerfet fmuffe og hurtige. Ogſaa af fine Venner fik han 

itore Gaver. Jarlerne  forlode Norge en Tirsdags Uften, og havde god 

Bind om Natten, men om Onsdagen fom der en beftig Storm, faa at de 

ftiltes fra binanden, og mod Uftenen, da Morket faldt paa, iffe vidfte 

hvor de vare, forend De med eet faa fig omringede af Brændinger paa 

alle Kanter, og maatte foge fin Frelfe ved at fætte lige paa Land. - Det 

par Hjaltfands Klippekyft, de bavde for fig. Begge Skibene forlifte med 

meget Gods, men Folfene veddede fig, og Jarlen felv vifte fig ej alene raſk 

og uforfærdet, men endog faa munter, at ban fvad Vers næften ved hvert 

Ord, han talte.  Hjaltlændingerne modtoge ham venligt og vrede Deres 

Glade over at ban var fluppen faa godt fra den Livsfare, hvori ban hav- 

de været. Han opboldt fig temmelig fænge paa Hjaltland, og begav fig 

1) Her menes fandiynligviis Hadeland. For evrigt er det ikke fittert, om man 

ej i Stedet for ,/Guthorm Mel, Koll af Halland" ſtal leeſe Suthorm Mye 

jekoll af Halland”, fe Orknoyinga Saga S. 276, Varianten. 
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forſt ſeenhoſtes ſyd til Orknoerne. Han gjorde nu et ſtort Julegjeſte— 

bud, hvortil han indbod Biſkop Villjam og de fornemſte Mænd paa Oerne. 

Her befjendtgjorde han fin Beflutning, at gjøre et. Korstog til det hellige 

Land, og anmodede Biffoppen om at være med, fordi ban havde fiuderet 

i Paris, og derfor funde gjøre god Nytte fom Tolk.  VBiftoppen lovede 

Det. Flere anfeede Mænd paa Orknoerne toge nu ogſaa Korfet. 

Da de to Yar vare omme, rejfte Ragnvald tidligt om VBaaren 

(1152) oſter til Norge for at fee, bvorledes det gif med Lendermændeneg 

Udruftninger. J Bergen traf han allerede fin Svoger Jon Fot og Er— 

ling Ormsføn faa vel fom Aslaf, og Gutborm fom ftrar efter. Da an- 

fom ogſaa det Skit, Jon Fot havde ladet bygge til Jarlen; det var om— 

hyggeligt arbejdet og berligt at fee til; navnlig vare alle Furftavnspladerne 

og Flojene forgyldte. Cindride fom ivdelig til Byen om Sommeren, og 

fagde bvev Gang, at ban i næfte Uge flulde være færdig, men faaledes 

gif det fra Uge til Uge; Jarlens Mænd fnurrede over at De maatte Vente 

faa fænge, og flere meente at man ej burde bie fænger paa bam, da hans 

Nærværelfe vift ikke var faa uomgængelig nødvendig Endelig meldte 

Gindride at han var færdig, og Jarlen gav da Befaling til at affejle med 

førfte gunſtige Bind. Da de lagde ud fra Byen, blæfte det fun fvagt, 

og Jarlens Skib, der behovede ſterk Vind, gif derfor fun langfomt, faa 

at De andre Hoøvdinger firede paa Srjlene for ej at fejle fra ham. Men 

Da de fom ud om Herne, tiltog Vinden, og Va gif Jarlens Skib med 

ſterk Fart for fulde Sejl, medens man paa De andre Stilte maatte tage 

Rev ind. De faa nu at to ſtore Skibe, fom fejlende efter; Disfe 

Skibe gif faa hurtigt, at de ej alene indbentede de øvrige, men endog ferje 
fede dem forbi. Det ene af dem var et prægtigt Drageftit, med for- 

gyldt Hoved og Halefrog, og prydet med Guld og glimrende Farver 

hele Vejen over Vandgangen. Jarlsmandene ſtjonnede ftrar, at disfe Skibe 
tilhørte Eindride, og flagede over at ban iffe havde holdt fig Aftalen ef- 

terrettelig, ifølge hvilfen ingen flulde have udſmykket Skib uden Farlen. 
Jarlen fvaredeat det var tydeligt nok at fee, at Eindride var alt for overmo- 
Dig til at ville underordne fig bam eller nogen anden, men meente at det torde 
være uvift nok, om Lykken endnu vilde følge bam, eller om den allerede var 
fommen ban i Forkjøbet; felv vilde ban i det mindfte ikke efterligne bans 

Fremfuſenhed. Snart fit man Anledning til at fande Jarlens Ord, tbi 
Gindride, der frjlede faa vvermovdigt i Forvejen, forlifte med det prægtige 
Skib paa Hjaltland$ Kvit, far at det aldeles pdelagdes med meget Gods. 
Han flap dog felv derfra med Livet, faa vel fom med Det mindre Skib. 
Jarlen og de øvrige fejlede derimod forfigtigt frem i Samflode, og fom i 
god Behold til Orknoerne. Her befluttede man, fiden det nu allerede var 
fedet faa langt ud paa Uaret, at tilbringe Vintren. Nogle fad der 
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paa fin egen Bekoſtning, andre hos Bønderne, atter andre hos Jarlen. Men der 
forefaldt mange Uroligbeder, fom Vet lettelig kunde føre, bvor faa mange 

forffjellige, tildels overmodige og tojleloſe Folk vare ſamlede. Iſar opſtod 

der Frætte mellem Orknoingerne og Nordmændene- om Kjøb og Elſkovs— 

Handeler, og Jarlen havde Den ftørfte Nød med at forlige Dem og nogen- 

ledes holde den gode Forftaaclfe vedlige Eindride forblv paa Hjalt- 

fand om Vintren, men fendte ftrar Mænd til Norge for at bejtille bam 

et nyt Øfterfarer-Stib. En af bans Følge, Urne Spytelegg, en vvere 

modig og voldſom Mand, ligefom ban felv, tog fit Oppold paa Orknøerne, 

felv tiende. Han fjøbte Malt og GSlagt paa Kredit af en af Svein 

Asleivsſons Landbønder, men da denne ſkulde frære Pengene, gjorde han 

VBanfteligbeder ved at betale; da ban fom anden Gang, fvarede han ham 

grovt, gav han endog et Ørbammerflag, og bad ham baanligt benverde fig 

til Kampen Svein, fom ban faa vfte førte i Munden, om at føaffe bam 

Net. Bonden henvendte fig virkelig til Svein; denne vilde ej give noget 

beftemt Løfte; men en Dag om Vaaren (1153), da ban vejfte om for at 

opfrære Landftyld, og fom til Den O bvor Arne opdoldt fig, gif han ind 

i Hufet, bvor Denne endnu faa i fin Seng, fordrede i hans Mændé Nar— 

værelfe, at ban ftulde betale Bonden, hvad han føyldte han, og da Urne 

endnu gjerde Udflugter, fagde han, at ban ikke vilde vente fænger, og fatte 

Øren i Hovedet paa ham, faa at den ftod faft lige til Ørebamren. Han 

føb derpaa, forfulgt af Arnes Kammerater, ned til fin Bad; nær var 

han bleven indhentet, men frelfte fig ved at flaa den nærmelte af fine For- 

følgere i Anfigtet og Øjnene med en levet Fang-Kvajft, fom ban greb paa 

Ctrandbredden. Siden meldte han Jarlen pvad Ver var feet, og bad 

denne mægle Forlig i Anledning af Drabet. Jarlen fojede ham førar, 

fit Arnes Kammerater overtalte til at tage imod Boder, og betalte Dem 

felv, ligeſom ban ogfaa af fit eget Gods udredede Boder for mangen Uſtyr, 

Nordmændene og Orknoingerne om Vintren bavde beganet. Tidligt om 

Vaaren fammenfaldte ban et Ibing paa Roſso, bvor alle Hovdinger fom 

fammen. — Her fundgjorde ban nu offeniligt fin Beftemmelfe, famme Aar 

at ville tilteævde et Jeruſalems-Tog. Regjeringen under fin Fraværelfe 

overdrøg ban fin Frænde og Medjarl Harald Maddadhöføn, fom va 

var benimod tyve Aar gammel, tor og flerk, ifte fmuk af Udvor- 

te8, men færdeles forftandig, og efter alles Dom vel fliltet til at være 

Hovding. Han vad fine Venner at være ham ydige og ſtaa ham bi 

i alt, bvortil ban behevede Deres Hje'p, indtil han felv fom tilbage igjen. 

Dette vifer, bvilfet godt Forhold der nu var mellem Nagnvald og Harald, 

og bvilfen ubetinget Tillid han havde til ham '). 

1) Orfneyinga Saga S. 198—276. At Ragnvalds Javlé Afrejfe fandt Sted 
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Ud paa Sommeren (1153) tiltraadte Ragnvald endelig Toget. Han 
Davde fænge maattet vente paa Gindride unge; indtil denne fit fit nye 

Stiv fra Norge. Flaaden udgjorde i alt femten ftore Stibe. Hvis man, 

fom fædvanligt, fan vegne en Befætning af mindft 120 Mand paa hvert 

i 1153, og hans Beføg i Norge følgelig i 1150, er tydeligt af følgende. 

Harald Jarl figes i Uaret 1136 at være tre VBintre gammel (Orfnøyinga 

Gaga S. 220, jvfr. ovenfor S. 751); det heder fiden (S. 418), at han var 

fem Bintre gammel, da han fif FJarlsnavn, altfaa 1138, at han var 20 

Bintre Jarl famtidigt med Ragnvald, altfaa til 1158, og at han efter den- 

nes Drab, var 48 Uar Jarl, altfaa til 1206, famt at han døde i Kong Jnge 

Baardsføns andet Regjeringsaar. — Dette Uar løb fra Sommeren 1205 — 

1206, og at Harald virkelig døde i 1206, fres faa vel af de islandffe Anna— 

ler, fom af Kongefayaerne og af Chron. de Melrose. — Haralds Fødfelsaar 

er faaledes 1133, Sommeren eller” Heften, og naar han var nær ved 20 

Uar, da Nagnvald overdrog ham Negjeringen før fin Udfart, maa dette faa- 

ledes have føeet i 1153. Da det imidlertid tidligere (S. 255) heder, at Har: 

ald var 19 Uar gammel, da han, tre Uar før Ragnvalds Udfart, fulgte med 

ham til Norge, funde en og anden maaffee antage denne Ungivelfe for rig- 

tigere end biln, og ſaaledes bhenføre Beføget i Norge til 1152, og følgelig 

Ufrejfen til 1155. Utdette dog ikke forholder fig faa, men at hiin Ungivelfe 

er fejlagtig, og rimeligviia alene grunder fig paa en Skrivfejl (xix. eller xviv. 

f. xvj.), er aabenbart. Betegne vi det Uor, han og Ragnvald droge til Norge, 

med Å, bet følgende med B, og faa fremdeles, falder Ragnvalds andet Be— 

føg til Norge, efter at fo Vintre (A—B og B—C) vare omme, i Aaret C; 

derpaa tilbragtes endnu en Binter paa Orinø, og Afrejſen ffede i D. Den 

næfte Binter (D—-E) tilbragtes, fom bet vil ſees, i Spanien; i Aaret E 

fom han til Palæftina; St. Laurents-Dag (10 Aug.) var han ved Jordan, 

fom om Høften til Gonftantinopel, tilbragte Vintren (E—F) der, vendte førkt i 

Aaret F tilbage til Norge, og fom endelig lidt før Juul hjem til Orkno. 

Det figes udtryffeligt, at Gindride unge Éom tilbage til Norge „nogle Vintre“ 

fenere end Ragnvald, og han fluttede fig til Kong Eyftein (Sigurd nævnes 

ej), og efter Gyfteins Død til Haafon Herdebred. Da nu, fom det vil fees, 

Gyftein blev drædt i Auguſt 1157, og Eindride altfaa før denne Tid maa 

være fommen hjem, fan man ej regne Hine Bintre færre end i det mindfte to; 

og Aaret F, hvori Ragnvald fom hjem, bliver følgelig i det aller fenefte 1155. 

Man Éunde fnarere, end at henſtyde det til 1155, friftes til at fætte det endnu tidliz 

gere, hvis ikke Ungivelfen, at Harald i Aaret D, da Ufrejfen frede, var nær ved fit 

20ve Uar, fred derimod. Ogſaa andre Ungivelfer gjøre det nødvendigt at an- 

tage D for 1153, og F for 1155. Gamme Aar, Ragnvald var rejft, altfaa i D, 

gjorde Kong Eyſtein fit Tog til Skotland; derpaa, heder det, fit hans JFræn- 

de Erlend  Jarlsnavn af Kong Maælfolm, hvis JTronbeftigelfe, faa vel fom 

hans Faders Død, fort i Forvejen løfeligt angives fom ſteet paa den Tid"; 

dernæft fortælles om en Vinter (D—E), en folgende Vinter (E—F) og en- 

delig om Sommeren F, hvor Ragnvald Éommer tilbage. Da nu Malfolm 

ej blev Konge førend i Mai 1153, fan Erlend beller ikke tidligere have 

faaet Farlsnavn af ham.  Genere tan det heller ikke have ſteet, da i faa 

Fald Uaret F ligeledes vilde falde fenere end L155, hvilfet, fom ovenfor viift, ef 

gaar an. — Følgelig bliver Uaret D, eller Udfarts-AUaret, 1153, og herefter 

Mund. Det norffe Folls Hiſtorie. J. UU. 23 
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Skib, giver dette et Untal af 1800 i det ringefte, men fiden det udtryk⸗ 

keligt ſiges at Skibene vare ſtore, have vel de fleſte af dem rummet langt 

flere Folk, og man fan ſaaledes viſtnok med et rundt Tal vegne Folkean— 

tallet til 2000: ingen betydelig Styrke, men dog nok til at Ragnvald i 

Spidſen for den kunde optræde med ſtorre Anſeelſe end nogen Privatmand. 

Som Skibsbefalingsmeend nævnes, foruden Nagnvald ſelb, følgende: Er— 

ting Ormsſon, Biſkop Villjam, Aslak Erlendsſon, Guthorm Mol, Koll, 

Magnus Haavardsſon, en Søn af Haavard Gunnesſon, Jarlerne Haa— 

kons og Magnus's Ben og Frande, Swin Noaldsføn fra Katanes, 

Jarlens Stutelfvend, Eindride unge, 0. fl. Blandt merfelige Mænd, fom 

vare med, nætnes Skaldene Arnmod og Odd, begge fra Hjaltland '), og 

Gigmund Angel, Jarlens Stifføn. Toget gik langs Skotlands og Eng— 

lands Kviter, og derfra over til Frankrige, bvor De lagde ind til Den bez 

fæftede Søhavn Berbon” eller Mervocn* *). Her havde Der nylig berftet en 

Jarl eller Lensherre, fom i vore Sagaer kaldes Geirbjørn eller Germa— 

nus, og fom bavde efterladt fig en ung og fmut Datter ved Navn Er— 

mengard; bun var nu fin Faders enefte Arving, og befiyrede hans Len 

med fine Benner og Frænder8 Hjelp. De raadede hende til at gjøre et 

prægtigt Gilde før Ragnvald Jarl, og indbyde ham til fig med faa mange 

Mænd, ban felv vilde.  Nagnvald modtog tafnemmeligt Indbydelfen, og 

indfandt fig til Gildet med et Udvalg af fine ypperfte Mænd. - Modta- 

gelſen og Bevertningen var ypperlig, men det fynes fom om Ermengard 

ikke i Forſtningen felv var tilſtede; dette ſtede forſt en af de paafolgende 

Dage, da hun fom ind i Hallen, ledſaget af mange Damer, prægtigt flædt, 

med Guldlad om Panden, fit qule og filfebløde Haar bængende ned paa 

unge Pigers Viis, og med et Guldbæger i Haanden, hvori hun ffjenfede 

Viin til Jarlen, og tildraf ham VBelfomftffaalen, medens bendes Piger 

dandfede for dem. Jarlen tog hendes Haand tiligemed Bægeret, fik hende 

til at fidde hos fig, og fvad et Vers til bendes re. Han forblev tem— 

mefig (ænge der, og Det fortælleg, at Indbyggerne af Staden ytrede Øn- 

ffet om at han vilde egte Grmengard og nedfætte fig hos dem, hvortil Jarlen 

ſkal have fvaret, at ban forſt vilde fuldføre fit Tug; fiden efter vilde ban 

maaffee fomme tilbage og nærmere beftemme fig. - Ogſaa Evmengard øn- 

maa be øvrige Uar-Angivelfer rettes. Viſtnok henføre Unnalerne Ragnvalds 

udrejfe og Kong Gyfteins Jog til 1151, men dette ftrider aabenbart mod 

Orknoyinga Gagas udtrytkelige Ord; og navnlig maatte Erlend ba have 

faaet Jarlsnavn af Kong David, ej af Mælfolm. 

1) Der fortælles temmelig meget om dem, og Bers anføres af dem i Orknoy— 

ingafaga S. 266, ogfaa anføres fiden flere af deres Vers, fom de digtede paa 

Toget. 

2) Dette Navn er viſtnok fordrejet i Sagaerne, og Stedets Beliggenhed Fan der— 

for ej paavifeg. Men det maa have været etfteds paa Frankriges Nordkyft. 
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ſkede, at han førft ffulde beføye det hellige Land 1)Y. De droge derfor vi- 

dere, pasferede Thrasnes — faaledes faldte vore Forfædre fandfynligviis 

den nordveftligfte Spidfe af Frankrige 2) — under megen Gammen og Lyſtig— 

Hed, og fom den 20de December til Gallieien. Her var det Deres Henfigt 

at tilbringe Julen, men Det gif dem, fom tidligere Sigurd Jorfalafarer og 

hans Mænd paa famme Sted, at der opffod VBanffelighbeder ved Spørgs- 

maalet om beres Forfyning, Da Landet var faa lidet frugtbart, og For- 

vaadene faa ubetydelige 3). FIndbyggerne tilbøde imidlertid at fætte 

dem Forv, fom det foldtes, eller fremfktaffe de Levnetsmidler, De trængte 

til at fjøbe, lige indtil Faften, paa den Betingelfe, fom vel ej blev udtryk— 

fefigt udtalt, men dog tydeligt nok betegnet og forftaaet, at de Fremmede 

ftulde hjelpe dem til at ftille dem af med en udenlandff Høvding, ved 

Navn Godfred *), der var I Befiddelje af Stadens Kaſtel, vg benyttede 

fig heraf til at undertryffe og udfuge dem paa alle mulige Maader. Det 

Bytte, der gjorded å Kuftellet, ftulde tilhøre Nordmændene. Da Ragn— 

vald forefagde fine Mænd dette Vilkaar, erflærede de flefte fig tilfreds 

dermed, i Haab om Det rige Bytte, og faaledes gav man da Jndbyg- 

gerne Filfagn Derom. Da Julen fom, fammenfaldte Jarlen fine Mænd og 

fagde, at man nu iffe længer funde udfætte med Opfyldeljen af Loftet, 

ifær Da Det var tydeligtat fee, at Jndbyggerne begyndte at blive mindre ivrige 

i at ſkaffe Levnetsmidker til Beje. Han bad De tiljtedeværende finde paa 

et godt Raad, og Erling Ormsføn foreflug, at enhver af Mordmændene 

ftulde gaa til Skoven, bhente tvende Knipper Ved, og dynge Dem vp 

omfring Kaftellet, indtil dette overalt var omygivet af Vedbobe; paa Disfe 

ſkulde man ſtikke ID, og ved den fterfe Hede vilde da vimeligviis Kalfen 

i Muren give fig, faa at denne paa mange Steder vilde ftyrte ned. Man 

fulgte Erlings Raad, uden at der ytres noget om at Bejætningen i Ka- 

ftellet enten bar formaaet, eller forføgt paa at bindre det. Men Biftope 

pen tillod itte, at man begyndte noget UAngreb i Jule-Helligdagene, og 

denne Frit benyttede den floge Godfred til at fnige fig forklædt fom en 

Betler ud af Borgen og ind i Mordmændenes Leje for at erfare Deres 

Planer og forføge, om han ved Lift eller Beſtikkelſe kunde frelfe fig, thi 

fan forudfaa, at Kaftellet iffe vilde funne ftaa fig mod Ilden *). Gode 

1) Dette figes udtrykfeligt i Ragnvalds Vers, Ortnøyingafaga S. 280, 282. 

2) Hvis Grmengards Hjem itte, fom man fnareft føulde antage, ev at føge i 

Bretagne, men længer mod Øft, f. Er. i Picardie, Funde Thrasnes ogfaa 

være Spidfen Hague paa den nordmanniffe Halve. I Ortnøyingafaga ſtaar 

paustr* i Stedet for „vestr“ fyrir Prasnes. 

3) Se ovenfor S. 512. 

2) 3 Gagaerne Faldes han Gudifreyr, d. e. Godefroi, Godfred. 

5) Det er vanfteligt nok at forklare, hvorfor Godfred ikke, naar han faa alli- 

53" 
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fred merkede fnart, at der langt fra berffede nogen vet Enighed mellem 

Nordmændene, men at de vare Delte i to Partier, af hvilke Det ene holdt 

med Jarlen, det andet med. Den vrajerrige og «gennyttige Emdride unge, 

fom allerede ved Udrejfen noffom bade viift, hvor lidet han agtede at ere 

fjende Jarlen fom fin Qvermand. Den liftige Godfred ffjønnede godt, at 

ban, og ikke den ridderlige Jarl, var Manden, til bvem han havde at ben- 

vende-fig. Han qav fig derfor i Tale med ham, navngav fig I Førit- 

ningen ej, men fagde fun, at han bemmelig var udfendt af Gvdfred for 

at tilbyde Eindride dennes frørfte Koftbarheder, naar ban vilde begunfrige 

Hans Flugt, hvis Borgen, fom det var at befrygte, blev ftormet. Eindride 

faante dette Forflag villigt Øre; og aftalte i al Hemmelighed det for- 

nødne: fandfynligviis aabenbarede Godfred han nu, bvo han var. Ti— 

ende Dag Juul (3 Jan. 1154) gav Ragnvald Befaling til Ungreb; felv 

ftillede han fig med Orfnøingerne paa den fydlige Side, Erling og Uslat 

paa Den veftlige, Jon og Gutborm paa Den øitlige, og Eindride paa Den 

nordlige.  Baalene bleve antændte, idet man Dderbos beffød Borgen faa 

Heftigt ined Pile, at Forfvarerne iffe funde holde fig ftadigt paa Murene. 

De beldte fmeltet Beg og brændende Svovl ned, uden Derved at tilføje 

Nordmændene nogen Stade. Det git fom Erling havde forudfagt, at 

Kaftetsmuren paa flere Steder ftyrtede ned. Da lod Jarlen flag Vand 

paa Ilden, og Da alt var affølet, ftormede Nordmændene ind gjennem 

Aabningerne i Muren, i det Jarlen felv, og hans Stiffon Sigmund Ungel, 

opmuntrede hinanden indbyrdes og de vvrige ved lyftige Vers. - Sigmund 

fagde en overovdentlig Tapperhed for Dagen; ffjønt ban endnu neppe var 

voren, gif ban Dog fom vfteft i Spidfen foran Jarlen, og var en af De 

førfte til at ftorme ind i Borgen. For Neften gjorde Denaes Befætning 

tiden Modftand. Mange bleve dræbte; De øvrige overgave fig til Jarlen 
paa Naade og Unaade.  Nordmændene fik meget Bytte, men ingen egent- 

fige Kouftbarbeder, ligefom de heller ikke fandt Høvdingen felt. Der var 

megen Tale om, bvorledes han monne være undfømmen, og man havde 

ftert Mistanke til Gindride, at ban havde hjulpet han bort, far meget 

mere fom der havde blæft Søndenvind og Rogen havde lagt fig paa Nord— 

fiven, hvor Eindride flod. At Mistanfen itfe var ugrundet, bave vi ale 

fevede i det foregaaende feet, og fnart fit Ragnvald og hans Mænd Syn 

for Sagen Derom !). 

Toget fortfattes forbi Spuniens eller rettere Portugals Kvit, bvor 

gevel mistvivlede om at Funne forfvare Kaftellet, og alene tænkte paa at 

redde fit Liv og fine Skatte, ikke ſtrax flygtede bort, da han førft var flup- 

pen ud; men dette er ikke den enefte Befynderlighed i denne Fortalling, fom 

vi her un lige frem gjengive. 

1) Orfnøyingafaga S. 284—294. 
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faa Mar i Forvejen (1147) en lignende Korstogsflaade fra Tyodſkland, 
Flandern og England, manffee ogfaa fra Norge, havde bjulpet Kong Al— 

fons at erobre Lisfabon.  Nagnvald berjede vidt og bredt i det fanfaldte 

hedenſke, d. e. mobammedanfte Spanien. Uvdenfor Spaniens Svdvejtkyft 

fil de haardt Vejr, faa at de maatte ligge tre Dage for YUnfer, og nær 

havde lidt Sfibbrud. Derpaa fejlede de gjennem Njørvafund eller Gibral— 

tar-Strædet, og her bedagede Vejret fig. Men da de vel våre. fomne 

gjennem Stradet, ftilte Eindride unge fig fra dem med 6 Skibe, og tog 

Vejen til Marſeille. Herom blev der talt mangt og meget, og det bed, 

føm fandt var, at Eindride nu felv noffom havde oplyft, hvorledes Det 

var gaaet til med Godfreds Bortfomft '). 

Med de tilbageblevne 9 Sfibe ftyrede Jarlen mod Øft temmelig nær 

Afrikas Kyſt. Da de vare fomne paa Højven af Sardinien, indtraf der 

Blikſtille med ſterk Taage, ſaa at de fun langfomt funde fomme frem og 

ej ret vidfte hvor De bare. En Morgen lettedes Faagen noget; Da ope 

dagede man i Det fjerne to fore Gjenftande, fom man i Førftningen tog 

for Øer, men Da den ene af dem fort derefter ingenfted. var at fee, fagde 

Farlen, bvad der ogfaa ftrar efter befrærftede fig, at det var tvende Skibe 

af det fore Slags, der brugtes i dDisfe Farvande, og fædvanligviis kald— 

teg Dromunder 2). Han lod derpaa Biffoppen og De vvrige Stibsbefa- 

fingsmænd ſammenkalde, for at høre deres Raad, om man ffulde angvide 

den tilbageblevne Dromund eller iffe. Biſkoppen fraraadede det, fordi, fom 

pan fagde, dette Slags Skibe vare faa bordbøje at man fra et Langſkibs 

Dætf fun med Nød vilde funne fan bhaget fig faft i Deres pverfte Kant med 

en fangffaftet Øre, medens Befætningen imidlertid funde oſe fmeltet Beg 

og Svovel ned over UAngribernes Heveder. Men Erling meente, at Dro— 

2) Orfnøyingafaga S. 296—298. 

2) Dette var Nordmændenes, Ungfernes og andre germaniffe Folks Udtale af 

Navnet ,Dromones*, fom et vift Slags i Middelhavet brugelige Skibe Fald- 

tes. For øvrigt foarer ikke Sagaens WBeførivelfe af Dromunden fom et 

kolosſalt og uhaandteerligt Fartoj, der, fom det udtrykkeligt figes, ej var i 

Stand til at forfølge Langffibene — til det Begreb, der faa vel ligger i 

Navnet „Dromones“ (af dpopos d. e. Lob) fom udtrykfeligt udhæves i de 

ældre Forklaringer af dette Navn. Men i Jidens Løb var, fom man feer, 

- Benævnelfen virfelig gaaet over til at anvendes om meget fvære Skibe; faa- 

fedes beffriver Matthæus Paris, Rodulf Goggeehale, og fl. en Dromund, 

Hvilfen. Ridjard Lovehjerte erobrede ved Gypern 1191, fom overmaade ftor, 

(navis permaxima, quam Dromundam appellant) og indeholdende en Beſat— 

ning af 1500 Mand. (Matthæus Paris, Watts” udg. S. 115). Dens Er— 

obring ved Kong Ridjard Løvehjertes Folk beffrives ikke faa uligt den oven= 

for omtalte Dromunds. Ogſaa den fynes at have været temmelig ubehjelpe 

lig formedelft fin Størrelfe. Richard lod Dykfere bore Huller i den. 



838 Inge, Sigurd og Eyſtein Haraldsfønner. 

mundens ftørre Højde netop var til Fordeel for Angriberne, thi naar Ve 

fagde fig klods ind paa Den, vilde alle de Vaaben, fom fløvdes eller kaſtedes 

Derfra, for det mefte falde udenfor Langffibene. Man funde i alle Fald 

vove et Forſog; misivffedes Det, funde man jo lagge bort igjen, thi Dro» 

munden var for tung og fangfom til at funne forfølge De norfføe Lange 

ftibe. Dette”, ſagde Jarlen, ,er talt fom det anftaar en Mand, og efter 

mit Onſke; nu vil jeg give Befaling til at enhver ruſter og bærder fig 

til Kampen paa det bedfte, fiden fægge vi til, og vifer det fig Va, at det 

ev driftne Kjøbmænd, funne vi jo flutte Fred med dem, men er det Hede 

ninger (Mohammedanere), fom jeg antager, vil Den almægtige Gud nok for- 

unde 08 Sejr. Af det Bytte, vi faa, ville vi love at ffjenfe den 50de 

Deel til Fattige". Derefter gav Jarlen Befaling til Angreb, og beftemte, 

bvorfedes enhver ſkulde fænge til. Da de par Dromunden faa Mordmæn- 

dene nærme fig, toge De foltbare Stoffer frem, og viifte MNordmændene 

dem med Naab og haanlige Miner, fom om de, trygge ved Deres fore 

Skib, endog vilde vpegge Dem til Kamp.  Nagnvald lagde fit Skib agter 

ved Styrbord, Erling agter ved Bagbord, Jon og Aslak paa bver fin 

Side forud, og De øvrige midtffibs paa begge Sider.  Dromunden var 

faa ftor, at alle ni norffe Skibe fit Plads omkring den. Den var faa 

bøj, at Nordmændene ej funde naa Befætningen med deres Baaben, mer 

dens Denne ofte fmeltet Beg og Svovel over Nordmændene; men det gif 

ogfaa, fom Erling havde fagt, at VBaabnene fra Dromunden meftendeels faldt 

udenfor Lungffibene. Da Der imidlertid paa Denne Maade iffe funde ude 

rettes noget, lagde Biffoppen fra med tre Sfibe i Bueſkuds-Vidde; der- 

fra fod ban Buefkytterne underholde en jtadig Pileregn paa Dromunden, 

pvis Befætning derfor paa Denne Kant fit not at gjøre med at dakke fig, 

og ej qav Agt paa, bvad de Nordmand foretoye fig, Der laa lige neden— 

under. Her fod Ragnvald imidlertid fine Mænd tage Ører og hugge fig ind 

i Siden paa Dromunden, hvor der var mindft Jærnbeflag. Paa de øve 

rige Stibe fulgte man bans Grempel. Audun rode, Stavnbo paa Er— 

lings Skib, var Driflig nok til at lade fig bøfte op paa Stokken af et 

uhyre Anfer, Der hang ned fra Dromunden, medens Kloen var baget faft 

i Skibsbordet oventil. Han fit fleve op til fig, far mange Stokken kunde 

rumme, og De bearbejdede nu Dromundens Side med Deres Ører faa ive 

rigt, at De inden foje Tid bavde faaet en Aabning, for nof til at man 

godt funde gaa ind gjennem Den. Folkene paa Jarlens Skib bavde lige 

fedes ftaffet fig en Aabning paa Dere$ Side, men fængere nede. Man 

fteed derfor til at entre. Erling og hans Mænd fom ind I de pure, Jarz 

fen og bans Mænd i de nedre Rum, og Ver begyndte en blodig Kamp. 

Befætningen paa Dromunden beftod af Savacener, Dog var Der og mange 

Blaamand eller Negre, fandfynligviis de andres Irælle. Erling fit, idet 



Dromunden erobres. 839 

ban fprang op, et foært Saar paa Halfen ved Stuldrene, hvoraf han fiden 

fom til at bære Hovedet noget paa ſtakke. Da Ragnvald og Erling endelig 

fom fammen, vege Savacenerne forud i Skibet, men Jarlsmandene ftormede 

op føareviis, og fit aldeles Overhaand. Blandt Flenderne bemerfede 

man en Mand, fom var højere og fmukfere end de pvrige, og lod til at 

være Deres Høvding. Nagnvald bed at man, om muligt, ej ffulde faare 

eller Dræbe bam, men alene tage ham til Fange. Dette lykkedes ogſaa, 

og ban blev med fire andre bragt ombord paa Biffoppens Stkib. Men 

alle de obrige Saracener bleve dræbte. Om VBerettigelfen bertil, faa vel 

fom til Angvebet paa Dromunden overhoved, fynes Der ej engang at bave 

været Spørgsmaal. Men fom Korsfarere betragtede Ragnvald og hans 

Mænd fig, fom om de vare i aabenbar Krig med alle Saracener, og paa 

famme Maade behandlede ogſaa Saracenerne De Chriſtne. Dromunden 

blev plyndret, og man fandt meget Gods faa vel fom mange Koftbarhe- 

der. Da det meeft anftvengende Arbejde var forbi, fatte man fig ned for 

at bvile ud. Jarlen vad ſtrax et Par Vers, hvori han lykonſkede fig og 

fine Mænd til Sejren efter den blodige Kamp, og ytrede Haab om, at 

denne Stordaad vilde fporges lige til Verbon og Grmengards Hof. Der 

talte8 nu om, bvilfe Bedrifter enhver enkelt under Kampen havde udført 

eller feet udføre, og ifær om, hvo Der forſt havde entret Dromunden. 

Man fandt det, ſiges der i Sagaen, utilbørligt, om de fiden efter ikke alle for- 
talte Begivenheden paa een og famme Maade, og man enedes Derfor om 

at fade Farlen felv beftemme, hvem den Wre førft at have entret Dro- 

munden, tilfom. Han fvad et Vers, hvori ban nævnte Audun røde. Da 

Dromunden, fom de troede, var fuldftændigt ryddet, flak de Ild paa den. 

Ved Synet deraf blev den fangne Hovding heel urolig og fliftede Farve, 

men vilde ingen Forklaring give, da man fpurgte, hvad Der fejlede ham; 

bverfen Bønner eller Truſler funde bringe ham til at vare et enefte Ord, 

eller give noget Fegn. Da Stibet ftod i lys Lue, faa De, at ligefom en 

brændende Strøm randt ud og ned I Søen, hvilfet ifær fyntes at gaa 

Høvdingen til Hjerte.  Nordmændene fluttede beraf at De ikfe maatte 

have føgt godt nok efter hvert Rum i Skibet, og at hiin brændende 

Strøm var enten Guld eller Sølv, fom Ilden havde fmeltet '). Strax 

1) Dette Élinger visfelig noget utroligt, men at Nordmændene dog maa have 

feet en Masfe flyde ned i Søen, om det nu juft ikke var Guld eller Sølv, 

fan man neppe betvivle, da Beretningen om den hele Begivenhed aabenbart 

hidrører fra alt for troværdige Mænd, og er nedſtreven for Fort efter Begi— 

venheden felv, til ej i alt væfentligt at være fandfærdig.  Navnlig maatte 

det Saar, Erling fit, og hvoraf han bar Merke faa længe han levede, i fig 

felv indeholde et ftadigt Bidnesbyrd om Kampen. Man erfarer jo des: 

uden, at Nordmændene formelig enedes om en beftemt Maade at fortælle 

Begivenheden paa. 
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efter Slaget fryrede Nagnvald, merkeligt nok, lige til en af Afritas Kyſt— 

ftæder *), hvor ban fluttede en fyv Dages Grid eller GStilftand med Ind— 

byggerne, for at fælge Byttet og gjøre endeel nødvendige Indfjøb. Ved 

denne Lejligbed falbød man ogfaa Høvdingen, men ingen vilde kjobe ham. 

Farten frigav Dam Derfor og (od ham ubindret Drage bort folv femte. 

Den følgende Morgen fom han tilbage med et betydeligt Folge, vg fore 

talte nu NMordmændene at ban var en faracentff Fyrſte, og at han var af— 

fejlet fra Denne felvjamme Havn med Dromunden, der havde tilbørt bam 

med Dens hele Ladning. Han beflagede meget at de bavde brændt Den, 

og fær at faa mange Rigdomme ſkulde være forfpildte uden at komme 

nogen tilgode. Nu", fagde han, ,bar jeg eder noget nær i min Magt, 

men jeg vil vife mig erfjendtlig fordt I lode mig beholde Livet og ber 

bandfede mig efter Omftændigbederne godt; imidlertid ønffede jeg belft at 

vi aldrig fanes oftere, og lever Derfor vel!" Med disſe Ord vid han op 

i Landet. Ragnvald flettede Anfer, og fejlede til Kreta, hvor de en Five 

fang bleve liggende for Utejr. - Endelig fit de god Vind, og fiyrede til 

Det hellige Land, hvor de en Fredag Morgen anfom til Afre, og gif i 

Land med megen Pragt. Uheldigviis udbrod der fmitfom Sygdom iblandt 

dem, bvoraf mange Døde, blandt disſe Skalden Thorbjørn Svarte. - Denne 

Sygdom har maaſkee bindret Ragnvald fra at udføre nogen Krigsforeta- 

gender, thi Der tales Fun om at ban beføgte De bellige Steder i Landet, 

og at de alle droge til Jordan vg badede fig i den, ved bvilfen Lejlighed 

Ragnvald og Sigmund fvommede over til den anden Side, og efter Skit 

og Brug fnyttede ftore Knuder paa Kvilterne af Krattet vid Flodbredden, 

for, fom Det fpotviis bed, at Dde hjemmeſiddende kunde loſe dem (40de 

Auquft 1154). - Der var maaffee ogfaa juſt nu beller iffe ſynderligt for 

en Korsfarer, Der ej bavde ftørre Storfe end Ragnvald, at beftille, thi netop 

i Dette Aar erobrede den mægtige Nureddin Staden Damaft, og fluttede 

dDerpaa en to Aars Fred eller Stilftand med De Chriſtne. 

Gndnu famme Sommer forlod Nagnvald og bans Ldfagere Jorfa- 

fefand, for at Drage til Gonftantinopel. De fom om Hoſten til en Stad, 

fom i GSagaerne kaldes Imbolum *), bvor de opboldt fig en Fidlang. 

Her favnede man en Uften Jon Fot, og fandt ham om Morgenen lige 

1) Maaſtkee Junis eller en Stad i Nerheden. Thi det heder, at man derfra 
ſejlede „ſyd til Kreta““, og længer mod Dit tilhørte Kyften desuden den fici- 

liffe Erobrer Kong Noger IL 

2) Hvor denne Stad ſtal føges, er uviſt. Nogle have gjettet paa Jen Ime 

bros, under den Forudfætning, at bet Nes, hvortil de fiden Fom, og fom 

deels ſtrives WEgisnes, deels Engilsnes, er Gherfonesz men da det fnarere er 

Gap St. Angelo eller Malea, vdøftligt paa Peloponnes, maatte man heller 

føge Jmbolum etfteds i det fydveftlige Lilleafien eller paa Kreta. 
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gende dræbt ved Stadsmuren, uden at funne opdage, bvo Der var hans 

Banemand 1). De fode ham bæderligt begrave ved en of Kirferne. Da 

dDe fiden fom til Engelsnes, laa de atter ſtille nogle Dage for at oppe— 

bie føjelig Bind, for at funne fejle nordefter til Myklegaard i et lige faa 

prægtigt Optoq, fom Kong Siqurd Jorfalafarer fordum. - Maqnvald og 

hans øvrige Staldbrødre føulle have fundet en venlig Modtagelfe hos Krj- 

fer Manuel og VBæringerne; De oppoldt fig der langt ud paa Vintren, 

og Kejferen ffal have anmodet dem om at tage Fjenefte bos ban. Men 

ogfaa Eindride unge var Der, og Det i ſtor Unfeelfe hos Kejferen; og 

han ſkal have brugt fin Indflydelſe til at Læage til værfte for fine Lands- 

mænd. -— Dette maa have gjort Deres Opbeld der mindre bebageligt, og 

man fan iffe undres over at de faavel paa Grund heraf, fom formevelft 

Hans fvigagtige Ferd Å Spanien fartede et Had til bam, Ver fiden, fom 

vi ville fre, endog bragte ham Døden. Ud paa Vintren, altfaa førft i 1155, 

forlode de Conjtantinopel, hvor De, ligefom Sigurd Jorfalafarer, lode 

fine Skibe, i det mindfte De flefte, blive tilbage. De toge Vejen over 

Det Da faafaldte Bulgarien til Durazzo, og fatte Derfra over til Apulien, 

hvorfra Jarlen, Biftoppen, og de fornemfte Mænd i Ferden Droge til 

Het tit Rom. Fra Rom droge de Den fædvanlige Vej nordefter til 

Danmarf, og derfra til Norge. Der blev faaledes intet af, ar Farlen 

paa Filbagevejen, fom han havde vtret, beføgte Den fmukfe Ermengard i 

Berbon. Deres Landsmænd bleve meget glade ved Deres Filtagefomit, 

og De høftede for Berommelſe for Foget, faa at Deltagerne beri, fom 

det beder, anfaaes forat være ppperligere Mænd end for. Eindride unge 

blev vifeligt tilbage i Conftantinopel, vg Fom itfe bjem førend et Var 

War fenere *). 

87. Agmund Drengs Død. - Gregorius Dagsføn erhverver Magten. 

Ned fin Hjemfomft til Norge fandt Erling Ormsføn, der efter Det 

1) Ørfnøyinga Saga S. 316. Denne meddeler tillige en ret løjerlig Fortælling om 

hvorledes Erling en Aften, da han var berufet, faldt ned af den ſmale Brygge 

der førte ud til GStibet, og fant i et Leerpyt, faa at alle Klæver maatte 

drages af ham. Alt dette vijer, at Novdmændene her maa have ført et fære 

deles fvirende Liv. 
Pr 

Orfnøyinga Saga S. 320 Inge Haraldsføns Saga Gap. 17. Herfiges det 

udtryfkeligt at Ragnvald lod fine Skibe blive tilbage i Gonftantinopel, og 

der tales iffe om nogen Jilbagerejie over Rom, J Orkneyinga Saga, he: 

der det derimod, at Ragnvald, Villjam og de fornemfte Hevdinger forſt „gik 

af fine Skibe“ ved Apulien. Gandjynligviis have dog disfe Skibe Éun været 

lejede, og Gtedet maa vift forftaaes faaledes, fom om Nagnvald og Høvdin- 

gerne lode enkelte Skibe blive efter i Gonftantinopel, medens Mængden 

af deres Folk paa de øvrige drog tilbage ad famme Vej, de vare komne. 

2 
— 
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Saar, ban havde fanet paa Dromunden, fiden efter fædvanligviis faldtes 

Grling ſtakke, fin Broder Agmund Dreng død, fom Vet fynes uden Ur- 
vinger, bvorfor Erling nu blev WEttens Hoved og tiltrandte Dens Hoved- 

gaard Stødle. Hans UAUnfeelfe forøgedes end mere Derved, at ban, ved 

Kong Inges egen Medvirkning, egteve Kong Sigurd Jorfalafarer8 Dron— 

ning Malmfrid Datter Chriſtina (1155). Erling faa ber mere 

paa De politiffe Fordele ved Giftermaalet, end paa Bruvdens moralfte 

Vandel, thi Gbriftina var, fom ovenfor omtalt), et udfvævende Fruen— 

timmer, der allerede, fom det hed, bavde baft en Søn med Kong Sigurd 

Mund, og figeledes fenere under fit Giftermaal med Erling vpførte fig 
bøjft forargeligt. Der var vigtignok intet andet at vente af den Op— 

Dragelfe, hun bavde faaet ved et Hof, bvor Dronning Ingerid Var Den 

fornemfte Dame. Allerede Aaret efter Giftermaalet fødte Chriſtina Er- 

fing en Søn, Magnus, der fiden efter formedelft fin bøje Byrd og Fa- 

derens ftore Magt, blev Norges Konge. Det lykkedes dog iffe Erling, fom 
pan maaffee havde ventet, ftrar at erhverve Den famme Indflydelfe hos Kong 

Inge, ſom hans afdede Broder AUqmund. J dennes Sted fom Kongens 

fornemfte Naavdgiver og højre Haand, eller rettere fom den egentlige Ne- 

gent i hans Navn, traadte nemlig Gregorius Dagsføn fra Viten, Dag 
Gilifåføns og Ragnhild Skoftedatters Søn, em af Norges ppperligfte og 

tafentfuldeite Mand. Om Anfedningen til, at ban fluttede fig til Kong Inge, 

fortælles folgende Hiftorie, hvis Paalidelighed dog neppe er bæret over en- 

Hver Fvivl. Hans Moder Nagnhilds Svfter Gyda borde, beder det, nord 

i Landet iffe langt fra hiin Geirftein, vis Datter var Kong Sigurds 

Frille, og fom derfor, tryg ved bans Beftyttelfe, tillod fig tilligemed fine 

Sønner Hjarande og Hifing mange voldfomme og uretfærdige Handlin- 

ger. Geirſtein fandt for godt at bejle til Gyda, fom gav ham Afflag, 

og Derfor blev han faa opdragt paa hende, at ban ved enhver Unledning 

føgte at tilføje hende Stade. Saaledes lod ban blandt andet fit Kvæg 

gaa i hendes Agre, og fvarede grovt, naar hun gjorde Forrftillinger der— 

imod. Hun klagede bitterligt over, at hun nød faa lidet godt af fine an— 

feede Frænder8 Magt. Dette tog bendes Frænde vg Fufterfader Gyrd 

til fig, og fovede at bevne bendes Skade, hvad end Kong Sigurd vilde 

fige; en Dag, Da Geirfteins Kvæg fom fævdvanligt gik i hendes Ugre, greb 

hun vred et Spyd, og vilde felv ile Verden, men Gyrd mødte hende, 

tog Spydet, og jog Keerne tilbage over Broen, fom faa over en Bær, 

der dannede Grændfen mellem Hendes og Geirfteins Gjendomme. Her paa 

Broen mødte han Geirftein felv, der ligeledes var bevæbdnet, og flak efter 

ham, idet han beflagede at Folk af fmaa Etter nu vovede at fætte Na— 

1) Se Herom ovenfor S, 812. 
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fen i Bejret og maale fig med fine Overmænd. GEyrd flog bang Spyd 

til Side, og gjennemborede ham med fit Spyd, fan at ban ftvrtede død 

ned. — Derpaa vendte han tilbage til Gyda. Hun tatfede ham for bans 

raffe Daad, men vovede dog ikke at beholde bam Hos fig, af Frygt for 

Geirſteins Sønner, og fendte ham til fin Svfter Ragnhild, med Hilfen 

om at hun føulde faa fin Søn Gregorius til at tage bam i Beftyttelfe. 

Nagnbild gjorde faa, og bad ſtrax Gregorius om at tage fig af Manden. 

Gregorius gjorde i Førftningen VBanffeligheder paa Grund af Ven ftore 

Fare ved at udfætte fig for Kong Sigurds Brede. Men da hun bebrejde- 

De ban bang Modloshed, fpurgte, om ban da altid vilde være en ube- 

tydelig og daadlos Mand, og forrftillede ham, at hvis han tænkte paa at 

vorde en Hovding, maatte dog een Gang være Den første, Funde han iffe andet 

end erfjende NMigtigheden af hendes Ord, og lovede at beſkhtte Gyrd, pvis 

hans 60 Huusfarle, Der vare paa Gaarden, vilde aflægge ED paa at ftaa 

ham bi til det pderfte. Dette ffede. Geirſteins Sønner vilde imidlertid 

førft opbrænde Gydas Gaard, til Hevn for deres Fader, men Kong 

Sigurd tillod det ikke, da ban førft ønffede at man med Vet Gode feul- 

de fee til at faa Boder og tilvejebringe Forlig. De bade ban da 

om lnderftøttelfe til at angride og fælde Gregorius, men beller ifte ber- 

paa vilde ban indlade fig, førend bar bavde forføgt mindelig Afajørelfe. 

Han fendte derfor en forftandig og brav Mand, ved Navn Lovin, til 

Gregorius, for at fporge ham, bvad Bod ban vilde byvde for Geirfteing 

Drad. - Gregorius fvarede at Geirftein lan paa fine egne Gjerninger, og 

med denne Befted maatte Lovin vende tilbage. Kongen fendte nu en vis 

Raud med 30 Mand, for at forelægge Gregorius det famme Sporgs— 

maal, men denne Gang med Barfthed og Frufler. Gregorius var dog 

iffe den, fom lod fig føræmme beraf, men fvarede Naud, at hvad Lovin 

iffe Davde faaet ham til med det Gode, vilde ban, Raud, endnu mindre 

funne udrette med det Onde. Raud maatte faaledes pakke fig bort med 

uforrettet Sag. Men da han var fommen til nærmefte Skov, lod han 

$Halvdelen af fin Stare Drage Figgerflæder ovenpaag Dere Nuftninger, 

gjorde felv ligefan, bød de pvrige at vente i Sfoven, indtil ban fom til 

bage, og begav fig med bine i Figgerforflædningen til Gregorius Gaard, 

hvor De fatte fig paa Bænfene i hans Drikkeſtue, oppebiende Aftenen, naar 

ban fom ind, for Da at overfalde ban. - Gregorius fom med fit Folge, 

men gjenfjendte Dem firar, fod dem tage og binde, vg Morgenen efter jage 

ud i Sfoven til deres Kamerater. Siden fammenfaldte han Thing, og 

fundgjorde ber, bvor fvigagtigt man bavde efterftvæbt bans Liv. Bon— 

derne dømte Naud og hele hans Skare fra Livet, og De bleve bængte 1). 

1) Ogſaa de, fom vare blevne tilbage i Skoven, maa faaledes fenere være 
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Da Kong Sigurd og Geirſteins Sønner fit dette at vide, bleve de heel 
opbragte, og Denne Gang negtede ban dem ikke fænger Underitøttelfe til 

at angribe ham. De droge pfter å Bilen, og overfaldt bam i Funsberg 

om Julen, i Den Fanfe at ban da var mindft belavet paa Ufred; men 

ban bavde Dog faaet Nys om deres Forehavende, vg modtog dem med 

en faa overlegen Styrfe, at de med Sfamme maatte flygte, og atter vendte 

tilbage til Kongen. Siden efter fit de fpurgt, at Gregorius ftulde til et 
Gilde Hos fin Svoger — hans Navn angives iffe 1) —; de flyndte fig 

at fomme han i Forfjøbet, dDræbte Mændene paa Gaarden, og gjorde fig 

felv tilgode med Gjeftebudsfoften, alt fammen uden at Gregorius fik det at 

vide. Men da ban fom fejlende ind til Gaarden, Der faa nær ved Vandet, 

merfede han Uraad ved at fee faa mange Folk forfamlede, lagde ind til et 

Nes fænger ude, og lokkede derved Fienden til at forlade Gaarden og 

Drage ban imode; Gregorius undveg dem, ſkyndte fig med fine Folk 

op paa Gaarden for Dem, og forfvarede fig nu, daekket ved Huſebygnin— 

gerne, faa godt, at Angriberne ganſke bleve flagne, efter at begge Bro— 

drene vare faldne for hans egen Haand. Men han fandt Det nu ogſaa 

raadeligft at begive fig til Kong Inge og qive fig i hans Beſtyttelſe. 

Der opftod nu, heder det, faadant Venſkab mellem bann og Inge, at ban 

fra den Tid blev Kongens fornemfte Støtte. For faa vidt man ganfte fan 
ftofe paa denne Beretning *), og Visfe Begiverbeder faaledes virkelig have 

fundet Sted, maa De rimeligviis henføres til Tiden medens Agmund Dreng 

endnu fevede, faaledes at Gregorius endnu inden dennes Død var bleven 

Kongens erflærede Yndling, vg Derfor ſtrax var vede til at træde å bans 

Sted. — Ibi bvis ikke Erling ſkakke, fom viſtnok betragtede fig nærmeft 

Dertil, allerede ved fin Hjemfomft havde fundet ham i faa fuldftændig Be— 

fiddelfe af Magten, at det iffe engang funde nytte at forføge paa at for- 

trænge ban, vilde ban neppe havde fundet fig i at ban eller nogen anden 

gif ham i Vejen, faa meget mere fom vi af Det følgende tydeligt Funne 

grebne og bundne; thi ellers vilde de viftnok have flygtet, og ikke oppe: 

biet Straffen. Men vette Sted, fom faa mange andre i denne Fortælling, 

er heel befynderligt, og bidrager til at gjøre den mistæntelige 

1) Det fan ifte have været Gyrd Uamundesfen, der var gift med Gregorius”s 

Syfter Gyrid, thi han blev forft dræbt- 1159, heller itke hans anden Svoger 

Haldor Brynjulfséføn, dræbt 1160, endnu mindre fynes det at have Funnet vær 

re Jhrønderen Kaare Saresføn, gift med hans 3die Syfter Borghild. 

2) Den findes alene i Morfinffinna, fol. 36 a. b.; famt Begyndelfen af den 

aller fidft i Ågrip. Hvad der ijær gjer den mistæntelig, er den Omftændig: 

hed, at Gyda, der fom Nagnhilds GSyfter maa have været en Datter af 

Skofte paa Giffe, intet andet Steds omtales, og det heller ikke fynes rimer 

ligt, at hun ej fornemmelig feulde have bedet fin mægtige Broder Paal om 

Hjelp. 
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fee, at Grling ligefrem lagde an paa at erhverve Den hbojefte Magt, og 
det uden fynderlige Betænfeligheder med Henfyn til de Midler, han an- 

vendte, ligeſom det ogſaag ev umisfjendeligt, at Der herffede en iffe ringe 

Grad af Stinfyge mellem ham og Gregorius, og mellem deres Filbæn- 

gere indbyrdes, om end fælleå FInteresfer bed Dem at bolde fammen, faa- 

fænge Kong Inges Parti endnu iffe var blevet Det eneberffende.  Fr- 

fing fynes endog i Den førfte Tid efter fin Hjemkomſt ganfte at 

have holdt fig udenfor De politiffe VBegivenbeder Gregorius be— 

fad, fom Der figes, felv ſtore Nigdomme, og fparede bverfen fig felv 

eller fit Gods i Kongens Fjenefte: Denne tilftod ham Ddesuden af fine 

Ejendomme faa meget, ban vilde bate. Han var en i enhver Henfeende 

udmerfet Mand, forftandig, Driftig og modig, og Vet bed blandt Folket, 

at vpperligere gendermand, end ban, havde der iffe været Ii Mands Min- 

de). Ogſaa Den danſke Forfatter Saro bevidner, at ban var Dygtig 

i Raad og Daad, og at Kong Inges Hnab og Troſt fornemmelig hvile- 
de paa ham *). 

88. Wroligheder paa Orknoerne. Erling Haraldsfon bliver Jarl. 

Paa Orfnøerne var Der og under Ragnvald Jarls Fraværelfe fore- 

gaart bigtige Begivenheder, bvorom Magnvald allerede ved Ankomſten til 

Norge fit Gfterretning. Aldrig fan fnart havde han om Sommeren 1153 

forfadt Orfnørrne, førend Den norſke Konge Eyſtein, der rimeligvis ær- 

grede fig over at Farferne  bavde fluttet fig til Kong Inqe, fejleve affted 

til Orknoerne med endeel Skibe, for at tvinge Harald Jarl til at under- 

fafte fig bam. Han fandede ved Ninansø, og Da han her fik bore at 

Harafd var Dragen over til Katanes, opfogte ban ham Der, og fom uten- 

tet over ham ved Fhorsaa. - Harald havde fun en enefte Fyvez eller 

Fredive-Sesfe med 80 Mand, og funde fanledes ikke tanke paa at fætte 

fig til Modværge, da tre af Eyſteins Skibe omringede ham. Eyſtein lod 

Harald gribe og føre ombord paa fit Stiv. Han flap iffe derfra, føre 

end han havde betalt en Løfepenge af tre Merker Guld, taget fit Farls- 

dømme til Len af Kong Gyftein, og fvoret ham Troſkabs-Ed. Eyſtein 

fortfatte fiden Vejen langs Skotlands og Englands Kyſt, under ive- 

fige Plyndringer. - Tiden var belejfig nok Dertil, Da Den trettenaarige 

Mælfolm, der faa Maaneder . forud var bleven Konge efter fin Farfoder 

Kong David, eller vettere De, fom i hans Mindreaavigded førte Negjerin- 
gen, bavde not at beftille med at dæmpe en Opftand, fom den fangne 

Kronprætendent Mælfolm Mac Heths Søn Donald, underftøttet af Mor— 

1) Inge Haraldsføns Saga Gap, 21. 

2). Saro S. 192, 
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faveren Sumarlide, bavde begyndt '), og å England vedvarede endnu den 

blodige Frjde mellem Kong Stephan og Kejferinde Matbilde. Eyſtein 

fandede ved Aberdeen, dDræbte en Mængde Folk og plyndrede Byen; fiden 

bjemføgte Dan paa famme Maade Hartlepool, bvor han fæmpede mod 

nogle Nvytterffarer, flog Dem paa Flugten og plyndrede nogle Skibe, der- 

næft berjede ban vidt og bredt paa Northumberland. Kvit, brændte Whit— 

by, og beftod et Par Fegtninger ved tv Steer, fom Einar Sku— 

fesfon, Der bar befunget Dette Fog, falver Sforpeffer og VPilevif, fand- 

fynligviis i Nærbeden af Scarborough og Filep-Bay.  Ligeledes vpe 
brændte ban Flekken Langton, fom efter den Tid itte ffal være fommen 

fynderligt paa Fode. Det fortælles at ban ffal have forrgivet, at han 

paa denne Maade vilde tage Hevn for Kong Harald Haardraades Drab, 

Men det var I faa Fald befynderligt at Denne Hevn ſkulde gaa ud over 

Englands Daværende Herrer, hvis Forfædre netop ved at overvinde og fælde 

Harald Godwinesſon allerede paa en vis Maade bavde bevnet den norſtke 

Konge. — Den rette Bevaggrund var viſtnok fun at erbverve Bytte, fiden 

Gyftein nu engang befantt fig paa disſe Kanter, bvor han fra fordums 

Dage var godt fjendt, og fiden den almindelige Forvirring flaffede Ham 

faa god Lejligbed til at forføge fin Lvife. Ved hans Hjemfomft til Norge 

famme Hoſt blev ogfaa, figes Dev udtrykfeligt, Denne bans Ferd heel for- 

ffjelligt bedømt: det vil fige, at mange misbilligede den?). 

Harald Jarls Fader Maddadh var imidlertid DdDod, og fom Jarl i 

Athole fulgte iffe Harald bam, men derimod Mælfolm, en Søn af Kong 

Duncan, Mælfolm Ceanmors og Jngebjørg Jarlemvders Søn 3). - Dutte, 

1) Se Fordun, VIIL 2. (I. S. 448), jfr. Chron. de Melrose, ved 1156. 

2) Inge Haraldéføns Gaga Gap. 20. Orfnøyinga Saga S. 324. Her angi: 

veg Enfelthederne lidt forffjelligt fra Kongrfagaens Beretning. Denne la: 

der Gyftein Fun have tre Smaaffuder, og Harald derimovd en Dredivefesfe 

med 80 Mand, medens Oréneyinga Saga giver Eyftein „en ftor Har” og 

Harald en Iyvefesfe. Ogſaa Stalden Einar Stulesføn figer i fit Vers 

berom, der anføres i Kongefagaen, at Harald havde 80 Mænd og at Gy- 

ftein tog ham med tre Skuder; men da det ikke fynes rimeligt, at Eyftein 

ej ſtulde have medbragt andre og flere Skibe paa et Tog fom dette, maa 

man formode at han ej har brugt alle fine Skibe til Qverfaldet. 

Denne Malfolm er hiin M, comes de Ethocl, fom nævnes i et Brev af 
1164, og ovenfor (S. 338 Note 2) urigtigt er antagen for at være For: 

gængeren -Maddadh, fom berimod under Navnet Madach comes forefom- 

mer i et andet, ældre Brev i liber de Scona, udftedt af Kong Ulerander I. 

(6. 2.3.) Ut Malfolm var Søn af Duncan, og af Kongeætten, bevifes 

af et Diplom i Registr. de Dunfermline. Naar Maddadh doede, opgives ej 

nøjagtigt.  Orfneyinpafaga figer Fun efter at have omtalt Kong Evfteins 

Tog (S. 324): „da (altfaa i 1153) var Maddadh Jarl død”, Da Mad: 

badhs Huftru' Margrete efter hans Død havde flere Børn med Gunne Dlafsz 

vw 
— 

oe EG 
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fom vimeligvits frede efter Foranftaltning af Duncan, Jarl af Fife, hvilfen 

Kong David beffiftede til Formynder for fin mindreaarige GSønneføn 

Malkolm, funde umuligt være efter Harald Jarls Onſke ), men maatte 

bringe ham paa en fpendt Fod med det flotfte Hof, uagtet han felv, 

maaffee ved Ragnvald Jarls Foranftaltning, var gift med Duncans Sy- 

fter Affreka 2). Hans Moder Margrete, der faaledes iffe længer havde 

noget blivende Sted i Athole, fom tilbage til Orknoerne, Hvor hun førte 

et meget uanjtændigt Liv, og havde nogle Børn med Gunne, Svein As— 

(eivsføns Broder, hvilfen Harald derfor gjorde utlæg, faa at hans Bro- 

Der Svein, der fog Jarlen dette meget ilde op, maatte fende bam i Sit 

ferbed til en af fine Benner paa Øen Ljodhuus i Syderøerne *). Harald 

fik end mere Aarſag til at vredes, Da hans Fætter Erlend, Harald Jarls 

Søn, der fiden Ottar Jarl$ Død, fom ovenfor nævnt, deels havde opholdt 

fig paa Syderøerne, deels ligget paa Krigstog, anholdt hos Kong Mælfolm faa 

vel om Jarl$navn, fom om Forlening med Katanes, ligefom hans Fader 

bavde baft det, og fif virkelig Halvdelen af Katanes med FJarletitel. Thi denne 

Halvpart blev faaledes fratagen Harald, der bidtil havde det hele. Dette 

maatte være Harald faa meget mere ubelejligt, fom Erlend derved fi 

Mod til at gaa videre i fine Fordringer, i Det han ogſaa gjorde Paaftand 

paa Arveret til Ovknøerne. Han begav fig til fine Benner paa Katanes, 

famlede ber Folk om fig, og drog over til Orfnøerne, Hvor han opfor- 

drede Jndbyggerne til at modtage ham fom deres Jarl. Harald famlede 

ogfaa en talrig Sfare for at jage Erlend bort, og det vilde være kom— 

met til aabenbar Fejde, hvis deres fælles Frænder iffe havde lagt fig 

imellem og forføgt paa at mægle Fred. Erlend vilde dog iffe lade fig 

nøje med mindre end Halvdelen af Øerne, medens Harald derimod intet 

vilde afftaa. Endelig gif han dog ind paa at vverlade til Erlend den 

Del, der egentlig tilbørte Ragnvald, fom ſaaledes maatte lide, fordi han 

føn, og denne blev forviift i det mindfte ikke fenere end 1153, fan man vel 

neppe heller fætte Madbadhs Død fenere end 1150. 

1) At Duncan af Fife beſtikkedes til Melkolms Formynder, fortælles af Fordun 
V. 44 (I. S. 294). 

2) Ut Harald var gift med Duncans Syfter, men forføød hende og fiden egtede 

Mælfolm Mac Heths Datter, figes udtryffeligt hos Roger Hoveden (Savile 

S. 767). Begge Huftruer navngives i Orfnøypingafaga, Ufrefa, med hvem 

han havde fire Børn og faaledes i nogle Aar maa have været gift, S. 3965 

hendes Faders Navn anføres ej, men det er ingen Tvivl om at hun var 

Duncans Datter; den anden, ved Navn Hvarflad, S. 404; her faar der ud- 

trytfeligt, at hun var Datter af Maælfolm, Jarlen af Moray, d. e. Malt 

olm Mac Heth. 

3) Denne Ben hed Ljotulf; han havde en Søn ved Navn Fugl, fom var i 

Haralds Folge, og derfor ikke i nogen god Forftaaelje med Svein. 
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ej bar tilftede og felv funde varetage fin Tarv. Der fluttede8 Vaabenſtil— 

ftand paa et War, i bvilfen Vid Erlend føulde drage over til Norge for 

at anbofde hos Kong Gyftein ') om Samtykke til en faadan Deling, og 

Forlening med Ragnvalds Part. - Han rejfte over endnu famme Hoſt, efterla- 

dende fin Fofterfader Anafol, en bøjbyrdig og Dygtig Mand fra Svderø- 

evne, med en Deel af fine Folk. Han tilbragte Vintren i Norge, medens 

Harald derimod Drog over til Katanes for at tilbringe Vinteren i Bil. 

Det var nu et Ubeld for Harald, at han ved Gunne Olafsføns Forviis- 

ning var fommen paa en fpendt Fod med den mægtige Svein Usleivsjøn, 

thi denne, der juft opholdt fig i fin Børg Lambaborg ved Freswick, vifte 

ftrar fit Uvenftab ved at angribe og plyndre et af Haralds Skibe, der 

fom forbi med Skatten fra Hjaltland *); ogſaa paa Orfnoerne tilføjede ban 

Harald Jarls Venner betydelig Sfade?*), og drog endelig fyd til den føvt- 

fte Konges Hof i Aberdeen Å), hvor ban efter al Nimelighed oplagde Raad 

og Planer mod Harald. - Der fortelles nemlig, at ban fik udtryfkeligt 

Filjaqn om at beholde fine Befiddelfer pan Katanes, endog hvis han fom 

i aabenbart Fiendftab med Harald *). Der flod imidlertid endnu faa 

meget mellem ham og Erlend fra titligere Dage, navnlig Frakarks Inde- 

brænding, at ban ikke ligefrem kunde tage bans Parti, førend det var kom— 

met til et formeligt og ordentligt Forlig mellem dem. For at bringe dette 

til Beje førgede Erlends Fujfterfader Unafol, der alt for godt indfaa, 

Hvor vigtigt Det var for bans Fofterføn at have Svein paa fin Sivde. 

Da Anatol, fom tilfældigviis befandt fig paa Dyrnes, faa Svein fomme 

fejfende tilbage fra Skotland, fendie pan Bud til ham, og indbed hamtil 

et Møde paa Sandø. Svein fom, Anakol opbod alt for at vinde han 9), 

1) Ut det var Gyftein, til hvem han henvendte fig, vil i det følgende fred, Det 

føulde næften fynes fom om Kong Inge eller hans Naadgivere nu aldeles 

itfe have befymret fig om Orfnøerne, men overladt til Eyftein at treffe Be- 

ſtemmelſer med dem efter Behag. , 

2) Ortnøyingafaga, S. 328, 329. 

3) Han fog faaledes et Skib fra Fugl Ljotulfsføn udenfor Skalpeid, og 12 

Ører Guld fra en af Harald Jarls Huusfarle. 

4) Orfnøyingafaga S. 330, Det heder her i et Haandferift, at Kong Mælt- 

olm da var 9 Aar gammel, i et andet at han var 20, i et tredie, at 

Han var 19. Hans vette Alder i 1154 var 13 eller 14 Uar, fiden han ifølge 

Chron, de Melrose var 12 Aar ved fin Fronbeftigelfe. Sagaen fejler ogfaa 

i at gjøre ham til en Son, itte Sønneføn, af Kong David. 

5) Dette vifer aabenbart, at Malfolm, eller det føotffe Hof, var ugunfigt 

ftemt mod Harald. 

5) Anakol indledede Underhandlingerne med at anmode Svein om at give Fugl 

tjotulfeføn Grftatning for det røvede Skib, men gik fiden ind paa at dette 

ganfée føulde overlabes til Sveins egen Afgjorelſe. 
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og Svein modtog gjerne hans Filbud, at anvende al fin JIndflydelfe hos 

- (Erlend Furl, for at de funde blive forligte. De drøge derfor tilfammen 

til Hofsnes paa Strjonsø >), for ber at oppebie Erlend, Der juft paa 

denne Tid, fom det fader, ventedes fra Norge. De havde heller ikke lig- 

| get Der mange Dage, førend Gviend fom. Han havde den Befted fra 

| Kong Gyftein, at han, merfeligt not, netop føulde have Haralds, ikke 

Nagnvalds Deel, med andre Ord altfna, at Harald aldeles ffulde opgive 

fit Herredømme i Oerne. De nærmere Omftændigheder ved Denne Uf- 

ajørelfe, der neppe havde fin Aarfag i nogen Hengivenbed for Ragnvald 

fra Gyfteins Side, men fnarere I Frygt for hans mægtige Frænder, an= 

gives iffe. Anakol og Sveins Svoger Thorfinn *), der borde paa Strjonsø, 

føgte nu ftrar at bringe det omtalte Forlig iftand, men Erlend bavde faa 

meget imod Svein, faa vel for Frafarfs Drab, fom ifær fordi ban ej 

havde holdt det Løfte, ban i fin Tid havde givet Ottar Jarl om at tage 
fig af ham, at ban fænge iffe vilde høre noget om Forlig med ham, uagtet 

Svein tilbod fig at underftøtte ham i Raad og Daad, og Anakol faa vel 

fom Thorfinn gjorde fig ven ftorfte Flid for at formilde ham. Tilſidſt 

truede de med at vike gjøre Følge med Svein, hvis denne formedeljt Er— 

fends Egenſindighed blev nødt til at forlade Øerne. Da gav Erlend ef- 

ter, og Forliget fluttedes (1154). Det vifte fig Mart, bvad Fordel det 
var for Erlend at bave faaet ban paa fin Side. Svein foreflog, at man 

i ftrar ftulde opføge Harald Farl, førend han endnu havde faart Nys om 

Griends Filbagefomft eller deres Forlig, for derved Defto lettere at tvinge 

ham til at af ftaa Herredommet. Som fagt faa gjort, de fandt Harald, 

der faa med nogle fan Sfibe udenfor Knarrarftad 3), og sverraffede ham 

faa fuldftændigt, at ban og de flefte af hans Folk maatte lobe fra Ski— 

bene over Hals og Hoved, og føye Sikkerhed i et Kaftell, fom var op- 

ført paa Gaarden. Erlend og Svein gave fig ftrar til at angribe Kaftel- 

fet, men Harald forfvarede fig fjeft, indtil Natten gjorde Ende paa Kam— 

1) Gtedet Faldes nu Huip eller Huipnefs, paa Stronsey. 

2) Shorfinn var gift med Ingegerd, Sveins Syfter, fom Thorbjørn Klert havde 

forffudt. 

8) J Orfnøyingafaga nævnes faa vel her (S. 334), fom fenere (S. 338) Kja- 
refftad. d. e. Gairfton eller Stromnefs; men Da der tillige fortælles, at en 

af Haralds Mænd blev faa forførækfet, at han i halv Bildelfe flygtede til 

Kirfevaag, og ikke vidfte af at han havde Skjoldet paa Ryggen, førend han 

fad faft med det i Døren, maa man flutte, at Kjarekftad ved en Fejltagelfe 

ev nævnt i Stedet for Knarrarftad, thi fra Stromnefs til Kirfevaag er der 

næften to norſke Mile, en Vej, ingen kunde tilbagelægge i eet vak, medens 

Knarrarftad, der netop oftere nævnes fom FJarlens Gaard, lag paa Sydſi⸗ 

den af Skalpeid, kun ganffe Fort fra Kirfevaag. 

Mund. Det norfte Folfs Hiftorie.  F- I. 54 
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pen. Morgenen efter fom de nærmefte Bønder og fælles Venner til, for 

at megle Fred.  Herpaa vilde Erlend og Svein nødig indlade fig, Da Det 
par let at fee, at Harald iffe vilde funne udbolde nogen langvarig Belrje 

ring. Omſider tilftode de dog Harald fri Udgang, men paa Den baarde 

Betingelfe, at han ffulde afjtaa fin Deel af Oerne til Erlend, og edeligt 

fove, aldrig tiere at gjøre Fordring Derpaa *). Harald, fom ikke øjnede 

nogen anden Frelfe, aflagde Eden, og de bedfte Mænd i Øerne frævedes 

til Vidne derpaa; men Det var, fom vi ville fre, ingenlunde bans Henfigt 

at Holde bvad han faaledes nødtvungen havde fvoret QYde Sept. 1154). 

For ØQjebliffet maatte ban nu Drage over fil Katanes, og nøje fig 

med den Halvpart deraf, fom ban endnu havde tilbage. Ut ban, faa vidt 

muligt, inddrog Sveins Befiddeljer paa Katanes, trods Kong Malkolms 

Løfte til Svein, og navnlig bemægtigede fig Lambaborg, falver af fig felv *). 

Han beføgte ogfaa, beder Det, fine Venner i Skotland, bvilfe ikke funne 

pave været andre, end den miægtige Sumarlide af Argyll, og dennes Dat- 

terføn Donald, den fangne Mæltolm Mac Hetbs Søn, der nu laa i 
aabenbar Krig med Kong Mælfolm. Ut ogfaa Harald fluttede fig til 

dem og ſogte Underſtottelſe hos Dem, er vift, Da vi erfare, at ban forffød 

fin Hufteu Affrefa, Duncan Jarls Datter, for at egte Hvarflad, em Dat- 

ter af Mæltolm Mac Heth; fun lader det fig iffe med Beftemtbed fige, 

om Bette føede, efter at Den føvtffe Konge bavde frataget ham Halvvdelen 

af Katanes, og af Forbitrelfe berover, eller om Denne VBebandling fra 

det flotffe Hofs Side tar en Folge af at han havde forffudt Duncans 

Datter og egtet Hvarflad 3). Erlend og Svein fammenfaldte imidlertid 

et Thing i Kirfevaag, hvor Bønder fra alle Øerne indfandt fig. Her 

befjendtgjorde Erlend, at Kong Eyſtein havde givet ham Haralds Deel at 

beftyre, og fremlagde til Befræftelfe Derpaa Kong Eyſteins Brev og Segl. 

Ved Sveins og dennes mægtige Venners Underftøttelfe bragte Erlend det 

til, at Bønderne anerfjendte ham fom deres Farl, dog blev det udtrykke- 

figt beftemt, at naar Ragnvald fom tilbage, ffulde Erlend uvægerligen 

overlade ban Den ham tilfommende Deel; men hermed føulde Ragnvald 

ogfaa fade fig nøje, og Hvis ban fordrede mere, ftulde Bønderne modfætte 

fig det, og forjvare Erlend i Befiddelfen af hans Part *). 

1) Ørfnøyingafaga S. 334. 

2) Ut Harald bemægtigede fig Lambaborg fres deraf, at vi Fort efter finde et 

Par af hans Jilhængere fom dets Befalingsmænd, fr Orfnøyingafaga S. 

338, 340. 

3) Ut Mæltolm Mac Heths Datter, d. e. Hvarflad, ophidfede ham mod det 

ftotffe Hof, og at dette ikke gjerne faa hans Forbindelfe med hende, ſees ty- 

beligt af bet oven anførte Sted hos Fordun, 

4) Orkneyingaſaga S. 338. 
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Grend var faaledes for det forfte bleven Eneherre paa Øerne. Har- 

ald var imidlertid ej Den, føm fod ham nyde Herredømmet i No, og Svein 

bad Erlend derfor paa det indftændigfte at være paa fin Poft mod Over- 

fald. Det varede iffe fænger end til Julen, dDa Svein bavde forladt Erlend 

for at bolde Gjeftebud hjemme paa Gaarefsø, og beftige Storme fyntes at 

gjøre enhver Sejlads over Pettlandsfjorden umulig, førend Harald fatte affted 

med 4 Søibe og 100 Mand, og ſtyrede over fil Orfnøerne. Han lon 

i to Dage ved Grimsø, landede dDerpaa i Hanevaag paa Svdfiden af 

Nofgø, og Drog Derfra tvers over Øen, for at fomme ned paa Nordfiden 

til Fjord, bvor Erlend juſt holdt til. Han tilbragte Juledagene paa Gaar- 

den Orfabaug, og fom iffe førend 13de Dag Iuul (Gte Januar 1155) 

til Fjord. VBefynderligt nof, fom han alligevel uventet). Erlend bavde 

været i Driffelag oppe paa Gaarden, men var heldigvits juft vendt til- 

bage til fit Stib, faa at Haralds Mænd ej fif ham fat, derimod Ddræbte 

De to Mænd af hans Følge, og fangede fire, bvoriblandt Arnfinn, en Bro- 

der af Anafol. Med disfe Fanger vendte Harald tilbage til Fhorsaa paa 

Katanes, men fendte Arnfinn til Lambaborg, maaſkee fordi ban her troede 

ham i ftørre Sitferhed. Det lykkedes imidlertid Anakol noget fenere 

(2den Febr.) at faa en af Borgens Befalingsmænd i fin Magt, og imod 

Denne blev Arnfinn da udleveret. — Erlend og Svein tilbragte imidlertid 

en ſtor Deel af VBintren ombord pan deres Skibe, af Frygt for Overfald. 

Paa denne Tid bejlede en mægtig Høvding, ved Navn Erlend unge 2), 

der fynes at have hørt hjemme paa Hjaltland, til Haralds Moder Mar- | 

grete. Harald gav ham UAfflag, men Erlend flygtede bort med hende til 

Borgen paa Mose, hvor ban beredede fig paa at forfvare fig til det 

yderfte. Harald drog derben og begyndte at belejre Borgen, men uden 

fynderlig Fremgang, og dDa Erlend lovede ham al den Biftand, ban for- 

maaede at pde, bvis han vide ffjenfe ban Margretes Haand, og Dderhos 

foreftillede ham, bvor magtpaaliggende det nu maatte være bam at ffaffe 

fig faa mange formaaende Benner fom muligt, befluttede ban flogeligt at 

1) Fjord, nu Frith, ligger ved Uurridefjorden, fom forhen er omtalt, med den 

lille Ø Daminsø, hvor der var et Kaftell. I eller ved dette Kaftell blev 

Erlend, fom det fenere vil vife fig, drabt; fandfynligviis har han oftere haft 

Tilhold der, og faaledes ogfaa hiin Juul, da Harald overfaldt ham. 

?) Om denne Erlend unge eller junge tales der førend ved denne Lejlighed ikke et 

Ord. Det er dette, forenet med den Omftændighed, at han fatte fig faft 

paa Mosøborgen, fom gjør det fandfynligt, at han egentlig havde hjemme 

paa Hjaltland. Paa Mosøborgen, eller Borgen paa Moufa, der endnu 

faar der, havde allerede Bjorn Hauld i Aaret 900 føgt Jilflugt med Thora 

$Hladhaand, fe ovenfor I. 1. S. 579. 
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flutte Forlig og Venſtab med ham. Erlend fit Margrete til Egte, og 

blev nu en af Haralds troefie FIilhængere ?). Den følgende Sommer 

(1155) droge de over til Morge, vimeligvits for at føye Biſtand hos 

Kong Inge, men der tales ikke om at ban fit nogen, og Vet ev boller ikke 

fandfvnligt, tbi Inge var da, fom det nedenfor vil fres, faa optagen af 

Fejder indenfands, at ban neppe funde beffjeftige fig med Haralds An— 

liggender. Erlend og Stein troede Vig ogfaa faa trygge, at de endog 

gjorde et Herjetog til Skotlands og Englands Kvyfter, hvorved de nær 

pare blevne tagne til Fange af en anfeet Kjobmand i Berwick, bvis Stiv 

dDe bavde røvet. Kong Malkolm havde allerede fendt Folk affted med 

Penge for at løskjøbe dem, da de frelftes vid Sveins Aarvangenhed. De 

tom førft feent om Høften tilbage til Orknoerne *). 

Endelig fom Nagnvald Jarl. Han havde opholdt fig om Somme⸗ 

ren paa Hordaland, ſandſynligviis hos Erling ſkakke, uden, fom det lader, 

at hate ftødt fammen med Harald Fart, eller at bave blandet fig I de 

Uroligheder, fom va fandt Sted, vg hvori beller ikke Erling ſkakke ſynes 

at bave deeltaget, fom det fiden vil erfares. Ragnvald havde allerede 

hørt mangt og meget om hvad Ver var foregaaet paa Oerne, og bitterlig 

beklaget det 3. Men han unde dog iffe fomme affted førend langt ud 

paa Aaret, og maatte, Da han ingen Skibe havde, vejfe over paa et Kjøbe 

mandsfkiv, der tilborte en Islending. Imidlertid fovede dans Venner, 

i Bintrens Løb at lade et eller flere Langftibe bygge til bam, og fende 

dem over næfte Sommer. Han landede førft ved Torfnes i Skotland, og 

fom førft lidt før Juul tilbage til Orfnoerne For faa vidt Gråend, 
hvad der ej ev utroligt, havde Lyſt til at forbode bam hans Parti Here 

redømmet, maatte han nu undertrykke denne Lylt, da Bønderne udtrykke— 

figt fordrede Forliget overboldt. Der indlededes Underhandlinger mellem 

begge Jarferne, og paa et Møde i Kirfevaag, Den 23de December, enedeg de 

om, at bver af dem ſkulde have Halvparten af Øerne, og at de indbyre 

Deg ftulde forfvare binanden mod Harald, eller hvilken fom belft anden, 

der gjorde Fordring paa Jarldømmet.  GSaalde$ bavde Da Ragnvald 

faaet Grlend i Stedet for Harald til Medregent, en Forandring Ver 

neppe bebagede ham, og Det maa fiffert have foftet ham megen Overvin- 

1) Orknoyinga Saga S. 326—342. 

2) Orfnøyinga Saga GS. 340—346. Enkelthederne ved denne Beretning ere 

ret interesfante, og vife i hvilten Yndeft Svein maa have ftaart hos Kong 

Malkolm. 

3) Orknoyinga Saga S. 320. Her anføres en Viſe, fom Ragnvald fvad i 

den Unledning. Han beklager at ber oplægges fvigagtige Raad, og ytrer 

at han nu maa bære fig findigt og forfigtigt av. 
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Delfe, at beftemme fig til et Forlig, bvorved Haralds, der næften funde 

kaldes hans Fofterføns, Nettigheder ganffe opofredes. Men han havde 

intet andet Valg, naar han iffe felv vilde opgive fine Fordringer. At 

ban fremdeles havde Forfjærlighed for Harald, og benyttede den førfte 

Lejlighed, der tilbød fig, for igjen at forbinde fig med ham, vil i det føle 

gende blive viiſt 1). 

89. Kirkelige Forhold. Mye Kloftre. Norge faar fin egen Erkebiſkop. 

Under alle Uroligbeder, fom fandt Sted faavel i fom udenfor Niget, 
men bvori Dog Folfet felv endnu iffe fynderlig tog Deel, havde den nor- 

fe Kirfe gjort langfomme, men fire Skridt til fin fuldftændige Organi- 

fation paa en national Grundvold, uafbængig af anden fremmed Myndig- 

bed end Pavens egen, og til Udvidelfen af fin Magt.  Ligefom vet fore 

ben var Den bremiffe Erkebiſkops Hojhed, bvilfen den norfte Gejjtligbed 

føgte at unddrage fig, arbejdede Den nu paa at emancipere fig fra Erke— 

biffoppen i Lund, og det var, fom man tydeligt not fan fee, fremdeles 

den hyppige Forbindelfe med England, og den engelff-nordmannifte Gejjt- 

ligheds FIndflydelfe, der Dannede en Modvegt mod det Danffe og tydſke 

Kirfeberredømme, og gav Den norffe Gejſtligheds Uafbængigbedsaand en 

vdre Støtte, - Det er faaledes allerede paapeget *), hvorledes Stavan— 

gers, og fandfynligviis Bergens Biſkopsſtol efter af Rimetigbed ſtod i ven 

nøjefte Forbindelfe med Konventet, i Windefter. Vi finde ikfe fjelden 

Vrefter i Norge nævnte, der enten udtrytfeligt figes at være engelffe af 

Fodſel, eller i det mindfte bære engelffe Navne 3). Der ftiftedes ogfaa 

flere Kloſtre, om bvilfe det ev aldeles vift, at de aller førft grundlagdes af 

engelſte Munfe. St. Michaelskloſtret i Bergen, eller fom det almin- 

deligviis faldes, Munkelivs-Kloſter, og dets Oprettelfe ved Kong Ey— 

1) Orknoyinga Saga S. 346. De ovenfor anførte Dagsangivelfer findes alle 

i OrÉnøyinga Gaga, og hvad AUarstallene angaar, henvife vi til S. 832, 

833 Note. 

2) Ge ovenfor, S. 609, 610, 616. 

3) Saaledes hed f. Er. den Preft i Ulvidra, fom tog fig af Haavard, Ragn: 

vald Farls GStaldbroder, Richard, aabendart et engelff Navn (fe nedenfor 

6. 689); den Preft, bhvilfen Kong Gigurds Morbrødre lode mishandle, 

hvorom Legenden fortæller (fe ovenfor S. 812), hed ogfaa Richard og figes 

udtryffeligt at være engelff af Fødfel. Biſtop Neinald af Stavanger var 

ligeledes, fom vi have feet, engelff, og hvad den Urnald angaar, der blev 

Piffop i Grønland, fynes hans Navn i det mindfte ikke at være norfit, man 

maa mæften formode, at han var af engelff eller nordmanniſk Herkomſt. 
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ftein Magnusſons Foranftaltning, er allerede omtalt Y. Men det fil, fom 

der nævnt, ej fit førfte pavelige Beffjermelfesbrev førend i Januar 1146, 

af Pave Eugenius den 3die, Da han tog Abbed Orm og alle Brødrene, 

fan vel fom Dere$ Befiddelfer, bvoraf fornemmelig Aum-Oerne med St. 

Clemens-Kirke, og St. Nitolai Kirfe paa Herdlø, med tilbørende Øer i fin 

Beſkyttelſe?). - Dette Beffjermelfesbrev er formodentlig erhvervet af den 

driftige Biftop Sigurd i Bergen, der i famme War (10 Juli 1146) og— 

faa ftiftede Det ældfte Ciftercienier-Klofter i Norge, nemlig St. Mariæz 

Kloſter, fædvanligviis kaldet Lyſekloſter Nærbeden af Bergen.  Biftop 

Sigurd er allerede ovenfor omtalt, Da han fom Preft var i Følge med 

Biftop Magne, og Øjez og Ørevidne ved hans djerve Optræden mod 

Kong Sigurd Jorfalafarer. Han nævnes førfte Gang fom VBiftop i 

Maret 1139, da han var tilftede paa et Kirfemode i Lund 3); i 1146 
beføgte han England — maaftee ban da endog havde været i Rom, vg 

fefv bragt Beftyttelfesbrevet for Munkeliv-Klofter med fig — og fom Va 

ogfaa til det nys (1132) ſtiftede Ciftercienferflofter Fountains i Yorkfbire, 

blandt bvis Munfe der var en Nordmand, ved Mavn Nunulf 2).  Citereie 

enfernes Negel, indftiftet af Den bellige Bernhard af Clairvaur, var endnu 

ny og i Den ſtorſte Anfeelfe. Sigurd fyntes faa godt om den, at han 

1) Se ovenfor S. 607 fla. 

2) Se Muntkelivs Klofters Brevbog, S. 14. Aum-Derne ligge ikke langt fra 

Hvittingsøerne. 

3) Se Huitfeldt, Danmarks Hift. I. S. 103. 

14) Se ifær Fundatio Lysensis monasterii hos Cangebef, Ser. R. Dan. IV. 

406—409. Her angives ogfaa Dagen, naar Kloftret ſtiftedes; jvfr. Notit: 

fen å Monasticum Anglicanum, Ill. S. 249. af Hugo af Kirfftall; at Sigurd 

ftrar under fit Ophold i England fif Sagen ovdnet, og havde Mun— 

Éene med fig tilbage til Norge, fynes at fremgaa af Udtrytkene i Beretninz 

gen om Kloftrets Siftelfe; og det vinder desuden Sandiynlighed netop paa 

Grund af den Omftændighed, at Pave Eugenius's Bulle til Munkeliv-Klofter 

er dateret i Januar famme Aar. Thi da Sigurd felv rimeligvis frod i den 

nærmefte Forbindelfe med MunfelivaKonventet, maaſtee endog, efter hvad 

der ovenfor er antydet om Forbindelfen mellem Munkeliv, Sellø og Bergens 

Biffopsftol, felv var et Medlem deraf, faa meget mere, fom han i en Bi 

fopsrætfe endnu opføres blandt Biffopperne i Selle, bliver det aller rimer 

ligft at antage, at han perfonligt bar udvirket hiin Bulle for Kloftret, og 

faatedes været i Rom ved Nytaarstid 1146, bviltet fuldkommen pasfer med 

Fiden for hans antagne Ophold i England. Muligt kunde det vel og være, 

at han allerede paa Henrejfen til Nom beføgte England, faa Fountain Klo: 

fler, og gjorde de fornødne Unftalter til Lyſekloſters Oprettelſe; jvfr. Langes 

Klofterbiftorie S. 545 flg. Ut Abbed , Ranulphus's' Navn paa Norff maa 

hyde ,Runulfr*, beftyrfées ved mange Exempler. 
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overtalte Abbed Henrit i Fountains til at afgive en Deel af Kloftrets 
Munke, bvoribfandt biin Runulf, for at de funde arundlægge et lignende 

Klofter i Norge; han ftjenfede dertil fin egen Afttegaard Lyfe, og Run— 

ulf blev Den førfte Abbed. Da ban havde fanet Kloftret bragt i Orden, 

nedlagde han fin Værdighed og vendte tilbage til Fountains, bvor ban døde. 

Men fom udgaaet fra Fountains, ftod Kloftvet fremdeles i Den nærmefte 

Forbindelfe med dette, og, efter St. Bernhards udtrykkelige Foranftaltning, 

for Det førfte under dets Tilſyn. Stiftelſen af Lvfe-Kloiter bar maa- 

ſkee givet Anledning til, at ogſaa Oslo Bifpedømme Naret efter (1147) 

fif et Giftercienfer-Kloiter, nemlig St. Mariæ og St. Eadmunds Klo— 

fler paa Hovedøen, der ligefedes grundlagdes af engelffe Munke, nemlig 

fra Kirkſtede Klofter i Lincolnſhire ). Omtrent famtidige med disſe 
tvende Munkekloſtre, eller i alle Fald ikke ftort Yngre, vare De tvende 

Nonnefloftre, St. Mariæ Klofter eller vet faafaldte Ronnefeter i 
Bergen, og Bakke Klofter nær ved Nidaros. Deres TStiftelfestid 

fjendes iffe nøjagtigt, og af den Omftændighed, at blint nærnes allerede 

i Beretningen om Kong Magnus Sigurdsføns Filfangetagelfe ved Har» 

ald Gille 1135 2), ffulde man tro at det allerede da var til; men vift 

er Det, at det å faa Fald neppe funde være noget Ciftercienfertlofter, men 

maatte fenere være reformeret dertil, da det er tydeligt nok, at Norge førft 

efter Biftop Sigurds Beføyi England 1146 lærte Ciftercienfer-Ordenen at 

fjende. Det fandfynligfte bliver at antage dette Klofter, ligeſom Lyſeklo— 

fter, rundet ved Biftop Sigurds Foranftalming. Det nævnes fom Klo- 

fler udtryfkeligt ved 11813). Hvad Bakke Klofter angaar, Da er Det 

vilt, at det maa bave været ftiftet før 1157, efterfom en af Kongeſaga— 

erne har opbevaret en fiden Fortælling om et Beſog, Staden Ginar 

Skulesſon aflagde hos Abbedisſen paa Bakte, da ban fom Kong Eyſteins 

Stallare opholdt fig ved dennes Hof i Nidaros, og biint Aar var Ey— 

fteins Dødsaar *). Da ellers dette Klofter, et af de vigefte og meeft an— 

feede i Norge, vift vilde have været nævnt ved en eller anden Anledning, 

1) Ge Langes Klofterhiftorie, S. 622 flg. 

2) Se ovenfor S. 736. Det maa her atter gjentages, at Sagaerne oftere an- 

give en Begivenheds Lofaliteter efter Gjenftande, fom førft bleve til i Mel 

femtiden mellem Begivenheden felv og Sagaens Nevdffrivelfestid. 

3) Sverres Saga Gap. 49. 

3) Se Morfinffinna, fol. 32 a. Fornmanna Sögur 7de B. S. 355. Vi ville 

i bet følgende fe, at Eyſtein opholdt fig i Nidaros eller Fhrondhjem en god 

Deel af Jiden mellem Sommeren 1155 og hans Ded om Sommeren 11575 

i denne Tid Fan det faaledes være oprettet, men rimeligere ev det dog, at det 

føede tidligere. Det fandfynligfte er viftnok at henføre Stifteljen til Kardinal 

Nikolaus's Nærværelfe og Erteftolens Oprettelfe 1152, fr nedenfor. 
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om dets Filværelfe fårev fig fra en tidligere Periode end netop Denne, hvor 

flere Giftercienferkloftve næften  famtidigt grundlagdes, bliver det fandfyn- 

figt at antage Det ftiftet paa Denne Tid, ligeføm va, i Mangel af nogen 

udtryffelig Angivelfe af den Orden, hvortil det hørte, at Vet var et Ci— 

fteretenferinde-Klofter. Og da det under Disfe Omſtandigheder bliver 

fandfynligt, at den bele Impuls til alle disfe Giftercienfertluftres Opret— 

telfe udgif fra Biſkop Sigurd i Bergen, og at Kloftrene felv indrettedes 

efter Det af ham givne Monſter, maa man ogſaa antage, at Medlemmerne 

i Dem alle fra forſt af fornemmelig vare bentede fra England, itte, fom i 

Danmarf og Sverige, umiddelbart fra St. Bernbards Klofter i Clairvaur 4). 

Hvor vidt Augujtinerfloftret ved Jonskirfen i Bergen allerede oprettedes 

paa Denne Tid, eller fenere, er uvift; de fanfaldte Jonsvolde (nu Engen), 

dDer havde fit Mavn efter Kirfen, nævnes allerede i 1153 ved Siden af 

Nonnefeter, og man fan faaledes lige faa lidt derfra flutte at biint, fom 

at Dette allerede paa dDen Tid i Virfeligheden var til, medens vet paa den 

anden Side iffe er i mindſte Maade ufandfynligt, at den egentlige Kirfe fan 

have været opført, og bave givet Den omliggende Mart Navn, uden endnu 

at være fat i Forbindelfe med noget Klofterfonvent. Det ev endog fan me- 

get fandfynligere, fom man næften alene deraf fan forklare fig den Syn- 

derlighed, at Kloftret i Daglig Fale ftedfe benævntes „Jonskirken“, aldrig 

„Jonskloſtret“, hvilket viſer at biin Benætmetfe allerede var bleven faa tilvant, 

at den fenere ej funde afftaffes >). GSandfynligviis flod Oprettelfen af 

dette Klofter i Forbindelſe med den endelige Jndretning of Bergens faa 

vel fom af De øvrige Biftopsftole, da Chorsbrodre indførteg, hvorom mere 

nedenfor. 

Hvor vidt de omtrent famtidigt paa Island oprettede Kloſtre fik fin 

førfte Befolfning fra Gnaland, eller fra Norge, eller noget andet Land, 

derom ev Der lige faa lidet at finde, fom om Ordenen, bvortif ve egentlig 

børte. Det ældfte Klofter af Barigbed, fom oprettedes pan Island, var 

Thingeyre Klofter ved Hunavatn paa Nordlandet, bvor allerede Biftop 

Jon Agmundsføn havde bygget en Kirfe med Klofterbolig, ifølge et Løfte, 

ban fort efter fin Ophojelſe paa Biftopsftoten havde aflagt, bvis et Uaar, 

fom da berffede, vilde opbøre. Han lagde Indtægrer Dertil af de bi- 

føoppelige Fiender, og foreftrev, at Munkene ffulde leve efter St. Benez 

dikts Regel; Dog opfevede han iffe felv at fre Munfe nedfærtte fig Der; 

han døde nemlig 1121, og Klofiret fom iffe i Orden førend 11333). 

1) Utvaftraflofter i Sverige, bet førfte Giftercienferflofter, blev, fom det heder, 

oprettet ved Dronning Ulfhilds Foranftaltning 1143. 

2) Se Herom ifær Langes Klofterhiftorie, S. 507 flg. 

3) Finn Jonsføns islandffe Kirtebiftorie, 4de B. S. 28 fla. Unnalerne henføre 

Dprettelfen af Thingeyre Klofter udtrykkeligt til 1133. 
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Det Klofter, fom Dernæft indrettedeg, var Kloftret paa Fveraa I Eyjafjorden, 

Viga-Glums og Einar Gjulfsfons gamle YGttegaard 1), der efter Kloftrets 

Oprettelfe faldtes Munfe-Tveraaz det oprettedes 1155 af Biftoppen i 

Hole, Bjørn Gislesfon, Ketils Eftermand, fom foreftriv, at Munkene 

ber ligeledes frulde tagttage St. Benedikts Regel 2). Det er vift, at 

Thingeyre og Tveraa Kloftre børte til en og famme Orden, da en Abbed 

t det ene funde gaa over til Det andet *), men Da De oprettedes netop i 

Ciſtercienſer-Tiden, og Giftercienfer - Ordenen egentlig fun var en Un— 

dDevafdeling af Benediftiner-Ordenen, ev det iffe ufandfynligt at Ve egent 

fig bave tilhørt biin. 

Vi bave feet, hvorledes allerede Sigurd Forfalafarer, fom Der fortæl- 

fe8, fovede at oprette en egen Erkebiſkopsſtol i Norge, fom en af de 

Betingelfer, bvorpaa han fit Spaanen af det bellige Kors. Dette vifer, 

at man i Amindelighed betragtede en Erkebiſkopsſtol fom nødvendig for 

ethvert ftørre Lands firfelige Organifation, uden at man engang bebøver 

at tænfe fig Nationalfølelfen fom den egentlige Drivfjeder. Men hos 

den norføe Gejitliqhed, der talte faa mange af Landets meeſt udmerfede Sønner 

i fin Midte, og fom derhos paavirfedes af fine talrige engelff-nordmannifte 

Medbrødre, gjorde Den fig visjelig i hoj Grav gjeldende, ligefom ogſaa 

Kongerne øjenfonligt fatte en vis Forfængelighbed i at medvirke til, at 

Landet iffe favnede Den Glands, der altid udgik fra et bojefte gejſtligt 

Overboved. Det er derhos iffe fan ufandfynligt, at de eller dere Raad— 

givere netøp i Denne fenere Did, da De politiffe Forviklinger i Norden 

bleve førre, og Forbindelferne mellem de nordiffe Kongebufe indbyrdes 

bleve hyppigere, fornemmelig bare onſket at fee den Indflydelſe, fom det 

Danffe Hof gjennem den lundſke Erkebiſkops firfelige Supremati over det 

øvrige Norden ogſaa funde udøve i politiſk Henfeende, tilintetgjort 

ved Mationalfirfens Emaneipation fra Det fremmede Valde, og ved 

Oprettelfen af en egen Erkeſtol, bvor ſtor Indſkrankning Denne end, naar 

Den beflædtes af en fraftig og nidfjær Mand, funde gjøre i Kongevælvet. 

Saaledes arbejvedes Ver Da, viſtnok lige fiven Sigurd Jorfalafarers Dage, 

paa at affondre Norge med Skatlandene famt Koloni-Stater fra det [unde 

ſke Erfebiffopsdamme fom em egen Provins, om end De nærmere Forband- 

finger Desangaaende ikke fænger, eller manffee rettere iffe endnu fjendes. 
Vi vide fun, at Bremens Erkeſtol, trods den Forføjning af Pave Pa— 

ſchalis II, der dekreterede Oprettelfen af et Erøefæde i Lund for det egent- 

1) Se ovenfor I. 2. S. 180 o. fl. St. 

2) Finn Jonsføns Kirkehiftorie, 4de B. S. 41 fla. 

3 3. Er. Abbed Berg, der efter at have været Abbed i Sveraa forflyttedes fom 

Abbed til Thingeyre, fe Finn Jonsſons Kirfebiftorie, 4de B. S. 33, 45. 
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lige Morden, og ſaaledes flillede vette fra den bremifte Provins, frem- 

deles føgte at vedligebolde, eller rettere gjenvinde Højbeden over de nor— 

difte Kirker, ja endog tildels fit Medbeld heri af den vomerfte Kurie, 

bvilfet neppe fan bave undladt at fvætte den lundſke Erkebiſkops Auktori— 

tet i Norge og Sverige, og faaledes at lette Opnaaelfen af det Maal, 

bvorefter man ftundede. Det var, fom Det fynes, ifær den bremifte Erkebi— 

ſtop Adalbero, ophojet i Aaret 1123 til denne Vardighed, der lod fig det være 

magtpaaliggende at ſkaffe Bremens Erkeſtol de tabte Nettigheder over Nor— 

den tilbage. Af Pave Calirtus I, der felv indviede ham, uvdvirfede 

ban, at han paa et Goncilium i Lateran erklæredes for Metropolit over 

alle de tre nordiffe Niger 1). Calirtus's Eftermand, Honorius II, ſkal 
have afgivet famme Grølæring. Siden gif Pave Innocents II endnu 

videre.  Udvalgt til Pave i Maret 1130, og anerfjendt af den ftørfte 

Deel af den latinffe Cbriftenhed, maatte han dog forfade Italien, af Frygt 

for en Modpave, Unaklet II, ver underftøttedes af den forben omtalte mæge 

tige Hertug Noger II af Stcilien, og fronede ham til Konge *). Inno— 

cent8 begav fig til Franfrige og fiden til det veftlige Tydſkland, bvor Han 

i Lüttich 1131 fronede Kong Lothar, fom til Gjengjeld lovede at ſtaa ham 

bi mod hans Movdftander. Derved var han fommen i Taknemligheds— 
gjeld til Lothar. - For Lothar, fom tyrff Konge, og navnlig fom farifé 

Fyrſte, maatte det, i Særdeleshed under de Daværende Forhold, bvor ban, 

fom vi have feet, netop lagde an paa at erbverve Lengbøjbed over Dan- 

marf, tillige være magtpaaliggende at faa den forrige gejftlige Overhoj— 

bed gjenoplitet, og man fan Derfor qodt forftaa, bvorledes ban, fom det 

udtrykkelig figes, anmodede Innocents om at foretage de fornødne Skridt 

hertil. - Ut Innocentg fojede bam, var naturligt, og ban uvdftedte faaledes 

efter Filbagefomften til Italien, paa een Dag (27 Mai 1133) itte færre 

end fem DBuller, der alle gif ud paa at give Adalbero den famme Magt 

øver Norden, fom hans ældre Forgængere havde udovet. J den forſte 

af dem, til Adalbero felv, erklærede han, at da denne oftere havde faget, 

faavel for dam, fom for bans Formænd Calirtus og Honorius over, at 

1) Ut Galirtus har givet faadanne Erilæringer fees af Innocents den dens 

udtrykfelige Ord i hans Bulle; hvorom nedenfor, 

2) Dette var hin Roger af Sicilien, der er ovenfor omtalt S. 577, og fom 

bidtil fævvanligen har været antaget for den, der af Siqurd Jorfalafarer i 

Uaret 1110 fit Kongenavn, medens vet, fom ovenfor (S. 579—58N) viift, 

upaatvivlelig var Mogers Fatter Hertug Roger Burfa af Upulien, hvem 

Sigurd gav denne Titel, Hvorimod bet fandfynligviis netop var denne 

Omftændighed, der fiden gav Noger IL Anledning til at fordre Konge: 

Navn. 
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Grøebiftop Asfer i Lund og De øvrige danffe Biffopper iffe vifte bam den 

tilbørlige Lydighed fom Metropolit efter ædre Privilegter af Paverne, Gregor 

(IV), Sergius (ID, Leo (IV), Benedift AX), Nikolaus (II), Hadrian (I), 

havde faavel hans Forgængere Calirtus vg Honorius, fom ban felv formanet 

dem til at vende tilbage til Lvdigbed mod den bamburgffe Kirke, eller, om 

De troede at have nogen retmæsfig Grund til at unddrage fig Derfra, befalet dem 

i faa Fald, Desangaaende at henvende fig til Det apoftolifte Save '). Men 

dDe havde ringeagtet De apoſtoliſke Befalinger, og bverfen indfundet fig eller 

havde fendt Svar. Og for at ingen ftulde drage Fordeel af fin Trodſig— 

bed, unverfaftede ban derfor med Kardinalernes Naad faavel den fundfte, 

fom de øvrige danffe Biftopper atter under Den hbamburgffe Erkebiſkops 

Hojhed.  Dvereensjtemmende med de oven nævnte Pavers Privilegier, og 

ifølge Kong Lothars Bøn, befræftede han faaledes Adalbero, og ved ham 

den hamburgffe Kirfe, i Metropolitanbøjbeden over Danmarks, Sveriges, 

Norges, Farias, Grønlands, Helfinglands, Islands, Skridfinnelands, og 

Slavernes Kirfer. - Det ev Harafteriftiftt not, at han ber netop forti- 

gaar Pafcbalis II, der havde oprettet Grøebiftopsdømmet i Lund. Det 

ſynes ogfaa, efter Padfen at domme, bvor ban nævner Farria, fom om 

ban nu forftaar det om Færøerne, hvor Der imidlertid var oprettet en 

egen Biſkopsſtol, medens Navnet i bine ældre Fider betegnede Helgoland, 

fom da en Stund havde fin egen Biftop. Den anden Bulle ev udftedt 

til Den Daværende Danffe Kong Nifolas, bvilfen ban underretter vm den nys 

nævnte Forføjning, og opfordrer bam til at paafee, at Danmarfs Bi— 

ffopper vende tilbage under Deres retmæsfige Overhoved. Den tredie ev 

bentendt lige til Erkebiſkop Asfer felv, Der paa Det indftændigite opfordres 

til Underkaftelfe under den hamburgſke Erkebiffop; den fjerde til em Konge, 

Der fandfynligviis er Sveriges, eller ogſaa er den maaftee flreven i to lie 

gelydende Kopier, Den ene til Sveriges, Den anden til Norges Konge. 

Den femte opfordrer Sveriges Biftopper til at erfjende Avalbert for de— 

res Metropolit. Til Norges Biſkopper findes ingen Bulle, men vime- 

ligviis have vel ogfaa de modtaget en, fiden Norge og dets Skat- famt 

Kolonilande udtryffeligt nævnes I Den førfte?). Det fres ikke, at disfe 

D Af de her nævnte Buller Fan visfelig Gregors, der i det Gde Aarhundre: 

de nævner Grønland og Helfingeland, der førft dviftnedes i det Ilte, betrag- 

teg fom underſtukken efter eller paa Udalberts Tid omkring 1060. 

2) Bullerne anføres paa flere Steder, hos Staphorft, Uist. Hamb, Eccl. di- 

plomatatica I. S. 532 flg. i tappenbergs Urkundenbuch, I. 133 flg. Liljegrens 

Diplomatarium I. 146 flg. o. f. v. Det ev forovvigt ikke ufandfynligt, at 

Norge og Jsland have erklæret fig for Anaklet, fiden det i Hungroaka 
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Buller have haft nogen fynderlig Virkning. Thi Asſer vedblev at indvie 

Biftopper over Morden, i Vet mindfte paa FJsland, og Derfor, fom man 

maa formode, i alle Fald i Norge; og ved en Provincial-Synove, fom hans 

Broderføn og Gftermand, den myndige Wſtil, holdt i Lund Maret efter 

fin Opbøjelfe (1139), og det i Overvær af den pavelige Legat Tbeodig— 

nug, Vare foruden 5 Danffe Biſkopper ogfaa tvende norfte tilftede, nemlig 

Sigurd af Bergen og Orm af Færøerne. Ut de norfte Biffopper, der 

udnævntes I De førfte 15 Nar efter Erkebiſkop Asſers Død (1137), indvie— 

Des af Wſkil, fan heller iffe betvivles, ffjønt man fun verd det med Vis— 

hed om de islandfte Biftopper, Bjørn Gilsføn, der efter Ketils plude 

felige Død (1146) indvicdes til Biftop i Hule '), og Kløng Thorfteins- 

føn, der udvalgtes til Biſkop i Skaalholt efter at Biftop Magnus var 

omfommen ved en Fldebrand (1148), og Hall Jeitsføn, Isleifs Sonne— 

føn udvalgt til han Gfterfølger, var Død udenlands (1150), førend ban 

havde funnet modtage FIndvielfen.  Gjtervetningen om bang Død naaede 

itfe Island førend Aaret efter, og Klong, fom da udvalgtes til at beflæ- 

de den ledige Biſkopsſtol, fom faaledes ej til Danmark for at indvira, føre 

end i Begyndelfen af Aaret 1152, bvorfor ban, fom det firar nedenfor 

vil ſees, upaatvivfelig er den fidfte Biftop, baade fra Island og Norge, 

der indviedeg af Erfebiffoppen å Lund 2). 
Hvad de famtidige Biffopper i Norge angaar, Da fjender man ikke 

ftort mere til Dem, end Deres Navne. - Vi have ovenfor fret, at en vis 

Ivar Ketilsføn, med Filnavn Skrauthanke eller Skrauthanfte, Broder 

til Jon Kauda, Saada-Gyrds Svigerfon, og, fom man næften ſkulde fore 

mode, islandſk af Fodſel, blev Biffop i Nidaros i Harald Gilles Søn- 

ners førfte Regjeringstid. Men naar det føede, figes ikke nojagtigt. Man 

erfarer fun at han endnu iffe var Biftop i Aaret 1139, da ban Deeltog i 

Hotmengran-Slaget fom Kong Magnus blindes tro Tilhanger, og frelftes 

af fin Broder, Der var paa Den modfatte Side 3). Vi vide ogfaa af en 

Biftopsfortegnelfe, at ban var en Gftermand af biin Simon, der i Si- 

qued Jorſalafarers Dage, var behjelpelig til at faa Tienden invdført, og 

va 

Gap. 15 udtryffeligt heder at VBiffop Magnus i Skaalholt indvier 

beg af Erkebiſkop Asſer i Unaflets Dage, uden at JnnocentS II næv- 

ne, 

1) Hungrvafa Gap. XIX. 

2) Hungrvafa, Gap. XVIL Jofr. Finn Jonsfens Kirkehiftorie, I. S. 280. 

3) Se ovenfor S. 704. Ut Jon var Islanding, ſiges ikke udtrykkeligt, men 

hvor han omtales i Beſtrivelſen over Holmengraa:Slaget, handles der fær: 

følt om de Islendinger, fom bdeeltoge I dette. 
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at bang Gjftermand igjen døde 1151 1), Ivars Biftvpstid maa faaledes 

have været omfring 1142, men Den bar vimeligviis tillige været meget 

fort, fiden en anden Biftopsfortegnelje ganfte udelader ham. J Bergen 

eller Sellø efterfulgtes Den Djerve Magne der, fom vi bave feet, endnu 

fevede i Sigurd Jorſalafarers fidfte Dage, af en vis Ottar, ver ogſaa 

figes at have været en FJslænding*), og Denne igjen af Den vftere om— 

talte Sigurd, der gjorde lig fortjent ved Oprettelfen af Kloftre, og maa 

have hørr til en anfeet Et i Landet felv, med Beſiddelſer i Staden Ber- 

gens Nærbed, fiden det figes at Lyſe Gaard, hvor han oprettede Kloſtret, 

par hans egen MWttegaard. Som Biſkop nævnes han aller førft ved him 

Provincial-Synode i Lund 1139; maaſkee indviedes han ved Denne Lejlige 

bed. Den i Aaret 1135 af Kung Harald Gille hængte Biftop Nein- 

alds Gftermand i Stavanger var Jon Byrgesføn, der ogſaa fynes at 

have været af en anfeet Et i Landet felv, og om bvis Syfter Gudrun 

det udtryfkeligt figes, at bun meddelte Sagaſkriveren Erik Oddsſon paa— 

fidelige Beretninger om famtidige Begivenbeder *). Om Viftopperne i 

Oslo, Peter, fom ovenfor er nævnt *), vg bans Gftermand Billjam, 

vides intet, uden at Denne fidfte døde i Aaret 1157, og at ban faaledes 

timeligviis bar været Den Biffop, der i Aaret 1146, da Sigurd I Berz 

gen oprettede Lyfeflofter, fulgte Dennes Exempel, og oprettede Kloſtret paa 

Hovedørn. 
Paa Færøerne, der nu ogſaa havde faaet en egen Biſkopsſtol i Kir- 

febø, ffal ifølge Sagnet, den egennyttige og uretfærdige Biftop Matthias 

have tilbragt de fidfte 20 War af fin fange Embedstid — han døde forft LI57 

eller 1158 — paa Sygelejet, vor Samvittigbedsnag havde faftet ham 5). 

Herved fan det maaffee forklares, hvorledes det gif til, at der ved biin 

ProvincialSynode i Lund 1139 nævnes en Biftop Orm af Færøerne, fom 

nærværende, uden at ban Dog omtales enten i Biffopsfortegnelferne, i An— 

naferne, eller i Folfefagnet. Han har fandfynligviis været udnævnt af 

Biſkop Siqud til bang Medbhjelper; maaſkee har ban, naar alt fommer 

til alt, iffe engang været paa Færøerne 6). Paa Grønland holdt Vi- 

1) Se Biffopsfortegneffevne i Norff Jidsfirift, V. 42, fammenlignet med de is- 

landffe Unnaler. 

2) Dette figes i den ældfte af de tvende Biffopsfortegnelfer. 

3) Snge Haraldsjøens Gaga Gap. 11; Gnorre Gap. 10. Ut Jon, der fiden 

blev Norges forfte Erkebiſkop, tidligere var Biffop i Stavanger, figes ikke i 

Gagaerne, men fun i Unnalerne, ved 1152. 

%) Se ovenfor S. 615. 

5) Antiqvarifl Tidsſkrift 1949—1851, S. 153. 

6) Hvo veed, om han ikke, muligens er den famme Orm, der i Uaret 

1146 var Abbed i Munfelivs Klofter, og tillige den famme, der fiden 

blev Biffop i Hamar. 
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flop Arnald ud lige til 1150, Da han, enten fordi han i fin fremvykkede 

Alder fængtes efter et blidere Opholdsſted, eller fordi han var bleven 

alt for forbadt ved fin Mynvdigbed, vendte tilbage til Norge, og en vis 

Jon Knut indviedes, fandfynligviis af Erkebiſkop VfL, til hans Efter— 

mand Y. Om Biftop Villjam paa Ortnoerne og Modbiffoppen Rodulf 

den yngre er Der ulferede ovenfor talt.  Novdulf undlod ikke, fom man 

feer, nu og Da at forfoge paa at fomme i Befiddelfe af Biftopsftolen: 

Der gives i Det mindfte faavel et Brev fra Pave Calirtus den den til 

Norges Konger Sigurd (Jorfalafarer) og Eyſtein, bvori ban opfordrer 

dem til at tage Nodulf i fin Beftyttelfe, og tillade ham at bo roligt i fit 

Stift CALLIS), fom et fenere af Honorius II (1125) til Sigurd om at 

hjelpe Nodulf mod den, Der havde trængt fig ind i hans Pladé*), men 

at Novdulf desuagtet iffe fil Indpas, er vit nok, ligefom og St. Mag- 

nus's Helligbed her upaatvivlelig maa være fommen Biftop Villjam til- 

pas. Hvor vidt Villjam var indviet af Erkebiſkop Asfer, vides ej, men 

fitfert nof er det, at Novdulf var indviet af Biſkoppen i York. Det laa 

derfor, fom allerede ovenfor antydet, i Villjams egen Interesfe, at flutte 

fig til den norffe Kirfe, thi alene Derved erhvervede han Net til at unde 

drage fig Den Rodulf begunftigende yorkſke Eriebiftops Højded, og da nu 

dertil, fom vi have feet, De politiffe Forhold nodſagede Orkno-Jarlerne 

fefv til at fappe$ om at erbverve De norffe Kongers Beſkyttelſe, og ſaa— 

fedes til at erfjende Dem for fine Overherrer, maatte Derved ogſaa 

Oernes kirkelige Forbindelfe med Norge faa meget mere lettes. Det fame 

me bar Filfældet med Syderøerne, hvor Kongefønnen, Gudrød, ſom vi have 

feet, beføgte Morge og byldede Kung Inge i Uaret 1152. Ogſaa her maa 

ligeledes forffjellige Biffopper have ftaaet imod binanden, og Derfor rimer 

tigviis deels hate fluttet fig til den vorkſke, deels til den norffe Kirke. 

De, der fluttede fig til Erkebiſkoppen af York, vare alle, fom man fan 

ftjønne, udvalgte af Munkene i Rusfin Klofter, der, maaftee allerede ved 

Gtiftelfen, havde faaet den Net at funne udrælge Biffopperne paa Man 

og Øerne 3); vi erfare nemlig, at alle Disfe Biftopper vare Ciftercienfer- 

munfe enten fra Furnefå i Yort, af bviltet Klofter Rusſin egentlig fun 

var en Gelle, eller fra de nordmannifte Kloftre Seez eller Saviqny, fra 

hvilfet Furneſs var anlagt, og under hvilket faavel dette fom Dets Geller eller 

1) Ge ifær Unnalerne. Jon Knut omtales forreften ogfaa i Sturlungafaga I. 

4. Han døde 1187. Ge Grønlands hiſtoriſte Mindesmærker II. 672, 760, 

II. 6, 44. 

?) Monasticon Anglicanum, VIII, 1187. 

3) Diplomatarium Norveg. I, No, 28. 
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Aflæggertloftre bleve lagte"). Vi have faaledes allerede feet, hvorledes 

hiin Vimund, Preft paa Skid, men til famme Tid Munk i Savigny, og 

fandfynligviis den famme, Der fiden fremftod fom Malkolm Mac Heth, blev 

Biftop paa Man og indviedes allerede før 1114; Da han forlod Kloftvet, 

blev Johannes, Munk fra Seez, hans Eftermand *), og fiden efter Niko— 

laus, Munk fra Furnefå 3). Sandfynligviis have de alle, da de valgtrs, 

opboldt fig i Rusſin, bvilfet i Det mindfte var Tilfeldet med Vimund. 

De andre Biftopper Derimod, af hvilfe flere nævnes i en Biſkopsrakke, 

der fedfager den gamle Manſke Kongekronike, ſogte upaatvivlelig deres fors 

nemfte Støtte deels fra Norge, — hvilket ifær maa have været Filfældet 

med den før omtalte Nordmand Ragnvald, der fynes at have været famti- 

dig med de ovenfor nævnte, faavel fom med Gudrød Olafsſon, — deels og- 

faa, fom det lader, fra Irland 4). 

Denne Tid, eller Midten af det 12te Warhundrede, var faaledes heel 
befejlig til Paabegyndelfen eller maaſkee rettere Gjenoptagelfen af For- 

handlingerne om Oprettelfen af en færftilt norff Erkebiſkopsſtol med Hen- 

fyn til denne Erkebiſkopsſtols tilfommende Magt og Omraade. Norge 

felv var i blomftrende Forfatning og anfret af Nabofolfene; vets Hojhed 

over Sfatfandene var befæftet og anerfjendt. Islands og Grønland Bi— 

ftopsftole, ifær den ſidſte, ſtode den nærmefte Forbindelfe med Moder— 

landets. Hvorledes, eller af bvem nu bine Forbandlinger bleve optagne 
og drevne, vides iffe og vil neppe blive opflaret, førend De pavelige Ar— 

chibers hiſtoriſte Skatte blive fuldfommen tilgængelige Men viſt er det, 
at der allerede en god Stund før 1150 maa være indledet Underhandlin- 

ger Derom, Da Det erfares, at Den før omtalte Ivar Ketilsføns Eftermand 

paa Nidaros's Biſkopsſtol, Reidar, virkelig opnaaede at blive indviet til 

Erkebiſkop. Dette ſkede, medens ban, fom det heder, var i Sydlandene, 

maaffee for at drite paa Sagen. Han døde, tillægges der, paa Hjem- 

1) Se Pave Eugens Bulle af 1148 i Martenes Thesaurus I, S. 404. 

2) Matth. Paris, ed. Watts 6. 60. Chron. Nordm, hos Dudéne S 986. 

3) Kong Olafs tvende Breve, Monasticon Anglicanum VIII. 1187. 3 et af 

disfe Breve, fandfynligviie fra Tiden omkring 1135, anmoder Olaf Erkebiſkop 

Thurſtan i YHorÉ om at indvie den fra JFurnefs til Øernes Biffop udvalgte 

Munk Nikolaus. Det fres altfaa heraf, at Olaf i det mindfte da holdt fig 

til Erkeſtolen i York. 

4) Jo af Ragnvalds Efterfølgere, Ghriftinué og Nicolaus, begge fra Urgyll, 

bleve nemlig ved deres Død begravne i Bendjor paa Irland, hvilfet fynes 

at vife, at de tilhørte dette Klofter. Mellem dem var Midael, fra Øen 

Man felv, der døde 1203 og begrovesi Fountains; han hørte faaledes heller 

ikke til Rusfin, Furnefa eller Savigny. Riffopsfort:gnelfen holder fig ellers 

ikke udeluffende til een Klasfe af Biffopperz; den udelader faaledes de tre 

førfte, ber vare udvalgte af Munkene i Rusfin, men omtaler derimod fiden 

andre Biffopper, valgte derfra, 
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rejfen, og fom faaledes iffe til fin Stol). Vi vide andenfteds fra, 

at bans Død indtraf i 1151 *), og fandfynligvits medens han oppoldt fig i 

Paris, fom Auguftiner-Munt I St. Victors Klofter *). Men Støvdet var 

nu engang gibet, og Det faa desuden, fom det fynes, i Pave Fugen den 

3dies Plan at befæfte fin Indflydelſe over Europas vderfte Eque ved Op— 

rettelfen af nye Biſkops- og Grøebiftopsdømmer; vi erfare faaledes at han I 

Aaret 1150 eller 1151, fendte en Kardinal, Jobannes Paparo, til Iv- 

fand, for der at oprette 4 Erkebiſkopsdommer, bvoriblundt et for Oſt— 

mændene i Dublin, faa vel fom for i Almindelighed at rette paa Indbyg— 

gernes Gbriftendom og Moralitet 4). Gfier al Sandfynligbed var det vel 

at anfee deels fom en Gjennemførelfe af hiin almindelige Yan, deels 

fom en Følge af, hvad Neidar under fit Ophold I Udlandet havde forbe 

redt at Pate Eugenius i Aaret 1152 fendte en Kardinal-Legat til Norge, 

den førfte, Der nogenfinde fom til Landet, i famme rende, fom biin, 

nemlig for at ordne Kirfeforholdene, drage Omforg for Folkets Fore 

bedring og fornemmelig for at oprette et vget Erkeſede for Norge 

1) Biffopsræffen i Norſt Jidsfkrift, V. S. 42, 44. 

2) De islandffe Unnaler, 

3) Det kan nemlig neppe være nogen anden end denne Meidar (Hreibarr), der 

i Du Breul's Théåtre des antigg. de Paris, 1612, S. 434 omtales fom ind- 

ført i St. Bictors Kapitelsbog under Navnet Henrik, Erfebiffop i Norge, og 

fom den, der rimeligviis havde bragt Kloftret et Stykke af St. Olafs Skjorte. 

4) Matth. Paris II. ed. Watts, 6. 60. De fire Meftres Unnater. Johan af 

Herham, hos Twysden, S. 279 og flg. Uagtet Gendelfen paa de flefte 

Steder henføres til 1151, ja hos Johan af Hertam endog til 1152, er det 

dog tydeligt, at han maa være affendt førft i 1151, eller maaffee endog fidft 

i 1150, ſiden han allerede 4de April 1151 undertegner en Bulle i Ferentinum 

ved Rom, og hans Navn fiden findes paa de flefte Buller mellem April 1151 
og April 1153, bvilfen Tid han faaledes tilbragte i Italien alene, De Erie: 
ftote, han oprettede paa Jrland, vare Armagh, Dublin, Gafhel og Tuam. 

Ggentlig fan man ikke fige at han oprettede Armaghs Erkeſtol, der alle 

rede havde beftaaet i mange Uarhundreder. Men man har dog anvendt 

den Benævnelfe, fordi han aller førft bragte ErÉcbiffoppen Pallium, og maa: 

ſtee Griebiffops-Titel, da han forben tun Ealdtes „St. Patricks Efterføl- 

ger“. Han ordnede ogfaa Forholdene faaledes, at ErÉebiffoppen af Avr 

magh blev Jens Primas, med Met til at indvie de øvrige Erkebiffopper og 

Riffopper. Forhen havde Biffopperne i Øftmændénes Stader ftaaet under 

Erkebiſtoppen af Canterbury; nu blev Dublin felv deres Metropol. Den før: 

fte Erkebiſtopi Dublin var Gregorius, Biffop fra 1121, For øvrigt havde de 
to andre Øftmænds-Stader, Waterford og Limerick, førft nylig faaet egne Bi— 

ftopper, Waterford i 1096, og Limerick, fom bet fyneé, noget fenere: dette 

var vel ben nærmefte Grund til at Dublin ophøjedes til Erkeſade. De flefte 

af Biffopperne i disſe Stæder vare virkelige Dftmænd, faaledes nævnes i 

Dublin Duncan O'Haingly (Englafen?) dod 1084, og hans Efterfølger og Frænz 

de Samuel O'Haingly, Munk fra St. Albans, død 1121; i Materford Jofte, 

indviet 1136, i Limerick Herjulf eller Harald, bød I 151 og efterfulgt af en Thorgilé. 
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med dets tilliggende og nærmeft forbundne Lande. Valget til denne Sen- 
Delfe funde iffe være beldigere truffet; det faldt nemlig paa Englænderen 

Nifolas Breffpear, Karvdinal-Biftop af Albano, fandfynligviis ifær af 
den Grund, at han fom Englænder antoges mere fortrolig med Nordens 

Sprog, Skifte og Sæder, end nogen anden af Pavens Omgivelfer; men 

dDesforuden var han veltalende, talentfuld, kundſkabsrig og ftatsflog; han for- 

ffod ypperligt at vinde alle Dem, med bvem ban fomi Berørelfe, og med det 

qode at fætte fin Vilje igjennem. Han var af ringe Herfomit, men bavde 

ved fine ftore Talenter founget fig op til Kirfens bøjefte Værvigheder, 

og naaede omfider Pavetronen ?). - Han forlod, fom det fynes, Italien 

i Februar 1152 *), lagde Vejen over fit Fædreland England 3), og fom 

den 20de Juli til Norge %) med et fort Følge af Gejjtlige Han var, 

fortælles der, vred paa Sigurd og Eyſtein, og ve maatte gaa til Forlig 

med ham, men dDerimod ſtod ban altid paa den bedfte Fod med Inge, og 

faldte ham fin Søn 3). Hine Kongers, ijær Siguds, Liv var heller 

iffe af den Beftaffenbed, at det funde bebage en Mand, der fom i det 

udteyffelige Erende, at forbedre Folfets Moralitet, medens derimod Den 

fvagelige, blide Inge neppe funvde give nogen Forargelfe i Dette Henfeende. 

Da denne Sag var bragt I Orden, fandfynligviis i Nidaros, hvortil han ftrar 

efter fin Ankomſt fones at have begivet fig, opfyldte ban, fom der ftaar, Konger- 

nes Begjæring, at indvie Biftoppen af Stavanger, Jon Byrgesjøn, til Erfebiz 
ſkop i Trondhjem, og gav ham Pallium, idet ban forordnede, at Der ber- 

efter ffulde være en Erkebiſkopsſtol ved Chriſtkirken i Nidaros, hvor 

den hellige Kong Olaf hviler, i Stedet for at der bidtil fun hav- . 

de været Lydbiffopper i Norge. Kongernes Begjæring gif vel nærmejt 

tun paa Valget af den nye Erkebiſkop, thi Erkeſtolens Oprettelfe 

1) En GStildring af hans Gharakteer og tidligere Livsbane findes hos Viljam 

af Nerobury, I. 6. 

2) Fra denne Tid af ophører han nemlig at undertegne de pavelige Buller i 

Pave Eugenius's Funktionstid, og han begynder ikke igjen førend under Eu— 

gens Eftermand Unaftafius IV Fort før dennes Død 1154. 

3) Dette bevidner Saro, S. 697. 

4) Ut Nifolag anfom netop paa denne Dag, fees af Legenden om det af St. Olaf 

udførte Fertegn, der meddeles hos Snorre i Inge Haraldsføns Saga Gap. 24, faa 

vel fom i den biftoriffe Olaf den helliges Saga Gap. 260, hvor det heder at det 

føede to Uger før Olafsmesje øvre, felvfamme Dag, fom Kardinal Nifolas 

landede i Norge.  Olafsmesfe øvre er Idie Uuguft, og 14 Dage fer denne 

Dag er den 20de Juli. Gandjynligviis landede Nikolas i Bergen, men er 

fiden dragen til Fhrondhjem. 

5) Inge Haraldsfens Saga Gap. 22. Gnorre Cap, 23. 

Mund. Det norfte Folks Hiſtorie. L. UM. Di) 
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var i og for fig en allerede befluttet og aftalt Sag, bvilket aller bedft fres 

deraf, at han medbragte Pallium til den vordende Erkebiſkop, ligeſom 

bang Kollega, Kardinal Johan, havde medbragt fire Pallier for Erkebi— 

ftopperne paa Freland. Kardinal Nifolas medbragte ogſaa Pallium 

for den tilkommende Erkebiſtop i Sverige, og det var fun færegne Om— 

ftændigheder, der bindrede bam fra ftrar ved fin Nærværelfe I Landet at faa 

Erkeſtolen opvettet, fom det nedenfor vil ſees. Erkebiſkop Jons Jndvi- 

elſe foregif, fom Det i fig felv var naturligt, og fom man af flere Antyd— 

ninger bar Grund til at flutte, med ſtor Højtideligbed, og i alle tve Kon- 

gers Nærværelfe, i Nidaros. Blandt andet forberligedes ved Denne Leje 

lighed St. Olafs Minde derved at Skalden Einar Stulesføn i Chriſt— 
kirken for Gufebiftoppen, Kardinalen og de trende Konger bøjtideligt 

fremfagde et Kvad, foldet Geifle eller Straalen, fom ban efter Kong 

Gyfteins Anmodning bavde digtet til St. Olafs Wre, og bvori han ope 

regnede hans Jertegn, fornemmelig dem, bvorom Eindride unge ved fin 

forſte Hjemfomft fra Conftantinopel havde bragt Gfterretning. De fromme 

Filbørere troede endog at bemerfe at den hellige Konge felv tilfjendegav 

fit Belbehag over Areskvadet ved at lade en yndig Duft udbrede fig i 
Kirken 1).  Kvadet er endnu til, og har altid været regnet blandt vor 

1) Morfinffinna, fol. 36 a.; dette Sted er ogfaa aftryft i Fornmanna Sögur, 
VIL 353. Her figes det udtryfkeligt, at Ginar fremfagde Digtet i felve Ghrift- 

firfen i Nidaros. Ut han tillige fremfagde den faavet i alle tre Kongers, fom i 

Kardinalenö og Erfebiffop Jons Paahor, vifer fig af Digtet felv, hvor han i 8de 

Bers anmoder dem alle tre ved Navn om at ytte til hans Kvad, og i 9de 

ligeledes opfordrer Jon dertil, idet han Éalder ham , Overmand over hele de 

tærdes Meaengde“, hvilket betegner ham fom Erøebiffop. Det var faaledes 

efter hans Opbhøjelfe til Erøebiffop, at Kvadet blev fremfagt. Men da det 

nu derhos i det følgende vil vife fig, hvad der allerede er Hart paaviift af S. 

Shorlacius i hans Ufhandling om Einar Stulesføn i 3die B. af Folioudg. af 

Snorre, S. 489, at de tre Konger ikke vare famlede efter 1152, faafom vi 

alerede i Begyndelfen af 1153 finde Eyſtein fydligft i Viken, i den fenere Deel 

af Uaret, fom vi allerede have feet, paa Joget til Sfotland og England, og Aa— 

vet derefter i Uvenſtab, førft med Sigurd, fiden med Inge: bliver der følger 

lig ingen Cejlighed, hvor Kongerne Funne have været fredeligt tilfammen i Ni- 

daros, og I Fællesffab hørt paa Kvadet, uden i 1152 om Gommeren eller 

Hoſten. Og det er da aabenbdart, at de netop ere Fomne til Throndhjem 

for at overvære Hejtideligheden ved Erfeftolens Oprettelfe, og at Einar har 

benyttet deres Nærvarelfe her, for i deres og Erkebiffoppens Paahor at 

fremfige Kvadet til Feftens Forherligelfe. Ut Kardinaten felv var tilftede, maa 

anfees utvivlfomt, thi hiint 9Qde Vers, hvor Einar tiltaler Kongerne, flutter ſaale— 

des: pybart bid ek magnit styrka — mærd på er miklu vardar — måttig 

höfubåttar* d. e. bogftaveligt:  mægtig over Hoved-Eanen (höfudått d. e. den 

fornemfte Himmelegn, det fornemfte VBerdenshjørne) jeg beder eders Anfeelfe 

at føyrte dette Kvad, der er af ftor Betydning". Naar man veedat Himmelz 

egnene i Latin netop betegnes ved ,cardines mundii*, antager man ogfaa retteft 
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ældre Digtefunft8 ypperſte Frembringelfer 1). Den glimrende Forfam- 

fing i Nidaros beftod, fom man erfarer, foruden af De allerede nævnte Her— 

rev ogſaa af Landets øvrige Biftopper, og tolv af De forftandigfte Mænd 

fra etbvert af Landets VBiftopsdømmer, indfaldte og udvalgte for at 

overlægge med Kardinalen om de Forandringer og nye FIndretninger, Der 

ſkulde indføres, og for at vedtage Dem paa Deres Landsmænds Vegne, 

efterfom flere af dem var af den Natur, at deres Vedtagelſe ej beroede 

paa Gejitlighedens Samtykke alene 3). Med andre Od, her boldtes et forme- 

ligt Kirke- og Rigs-Mode, for at ordne de firfelige Unliggender.  Foruden 

Den nye Erkeſtol opvettede Cardinal Nifolas ogfaa en ny Biſkopsſtol i Nor- 

ge, nemlig pan Hamar, for den ſtorſte Deel af Oplandene. Denne vel befolfede 

og blomftrende Deel af Landet funde vgfaa bøjlig trænge til en Biftopsjtol 

for fig felv, ifær da Den, fom der ev Grund til at tro, Hidtil havde lydt 

under Throndhjems Biſkop *), hvis Diſtrikt faaledes var alt for ftort, og hvis 

»måttig höfubattart for en poetiff Omffrivning af ,, Kardinal; dette bli- 

ver den rimeligfte Forklaring, hvorimod enhver anden Overfættelfe, navn 

lig med ,, Landets Høvdinger" iffe alene bliver tvungen, men ogfaa forud- 

fætter den Ujandfynlighed, at Digteren føulde have tiltalt dem før Erke— 

biffoppen, medens bet bderimod var i fin Orden, at han tiltalte Kardinalen 

før ham, og umiddelbart efter Kongerne felv, Han figer ogfaa udtryfkeligt 

i V. 10, at han aldrig har fundet nogen mere glimrende JForfamling i eet 

Huus. 

1) Det er trykt i det nys nævnte Idie Bind af Snorres Kongefagaer S. 461 

fla; faa vel fom i Fornmanna Sögur 5te B. S. 349, 

2) Dette vil fres af det ſtrax efter følgende, hvor der tales om Einar Skules⸗ 

ſons Kvad. 

3) Om denne Raadſlagning med Biffopperne og tolv af de forſtandigſte Mænd 

fra hvert Biffopsbøemme tales der egentlig fun i Intimationen til Bekræf: 

telfen af 1224 paa Kardinal Nifolas's Beftemmelfe om Gaver, indført i 

Norges gamle Love I. 447. Men da det paa den ene Side er Hart, at disfe 

tolv Mænd fra hver Biffopsftol (dengang fire, altfaa 48 Mænd), ikke unde 

være fammentaldte alene for denne Beftemmelfes Skyld, hvorhos der paa den 

anden Side ogfaa vedtoges andre Beftemmelfer, der lige faa meget grebe ind 

i den verdslige Net, og hvortil Folfets Samtykke ifte mindre udfordredes, 

er det tydeligt nok, at de 48 Mænd fra førft af have været fammentaldte 

fom et Konvent for i Forening med Biffopperne at raadflaa med Kardina- 

len, og med Fuldmagt fra det øvrige Folk til at vedrage de Forandrin- 

ger og nye Lovsbeftemmelfer, der maatte findes pasfende. J Froftathings- 

loven IL 17 findes det ogfaa, hvorvel noget uklart, antydet, at de 

forftandige Mænd, der med Kardinalen og Erkebiſkoppen vedtoge Beſtem— 

melfen om Gaver, havde det Hverv, i AImindelighed at overlægge om For- 

bedringer i Lovgivningen (hyggja at réttarbotum). 

Dette er allerede ovenfor antydet, S. 614, Anm. 3. Biffopperne i Oslo Éaldtes 

tidligere ftedfe ,Biftopper i Viten", hvilket udelukkede Oplandene, og den 

tilfyneladende vilkaarlige Fordeling af Oplandenes Hereder mellem begge Bi- 

Lg 

— 
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Nefidens var alt for fangt bortfjernet til at ban ffulde funne tage fig af 

bine fydligere Landſkabers arv med faa megen Kraft og Ombyggelighed, 

fom deres ftore Folfetal og fremragende Plads blandt Landets øvrige 

Dele fordrede. Hamar valgtes til det biftoppelige Sæve, maaſkee fordi 

der allerede paa Vette for Indenrigshandelen faa beldigt beliggende Sted 

ved Mjoſen, i den tærteft befolkede Deel af Hedemarken, havde Vannet fig 

en Art af By, Fletfe eller Handelsplads; maaftee og fordi Hamar 

var Den belejligfte Gaard for Anlægget af et Biftopsfævde, fom Kongerne 

pave funnet affee af Krongodfet — man fan nemlig iffe tvivle paa at Den 

oprindelig har været Kongsgaard. Viſt er det, at der endnu inden 

Aarhundredet3 Udgang ftod en blomftrende Stad der, fom enten havde 

rejft fig fra nyt af omfring Biftopsfævdet, eller i det mindfte ved Dette 

havde faaet fin egentlige Opkomſt '). Til den førfte Biftop i Hamar 

indfattes den fra Grønland tilbagevendte Arnald, der faaledes endnu ikke 

var for gammel til at overtage Det biftoppelige Embedes Syfler, og fom 

derfor iffe af Alderdomsſpaghed alene fan have forfadt Gronfand *). 

Den ſmukke Domkirke i Hamar, hvoraf der nu fun findes faa NMuiner, 

men hvis Bygningsftil umisfjendelig er Den, Der endnu paa enfelte Ste- 

der bherffede i Midten af det 12te Aarhundrede, er rimeligvis i Det 

mindfte paabegyndt af han. 

Norge havde ſaaledes nu, foruden Erkebiſkoppen i Nidaros, fire 

Sydbiftopper, i Bergen, Oslo, Stavanger og Hamar. Og ved Be- 
ftemmelfen af den nye erfebiffoppelige Provinfes Grænfer og Udſtrak— 

ning fom det nu Norge til Gove, at Skatlandenes Afhangighed i de fide 

fte Tider var bleven ligeſom fornyet eller tydeligere udtalt, tbi under 

Nidaros's Provins eller Erfebiffopsdømme benlagdes nu, foruden de tre 

Biftopsftole paa Island og Grønfand, der par Grund af deres Beliggen— 

føopsftole, Hamar og Oslo, Fan alene forflares af den Maade, hvorpaa Op: 

landene vare deelte mellem Eyſtein I og Siqurd Jorfalafarer paa den Tid, 

da Oslo eller Vikens Biffopsftol oprettedes; det fynes derfor temmelig Fart, 

at hvad der da tilhørte Eyſtein, ogfaa fremdeles lød. under Trondhjems 

Biffopsftol. 

1) Se ovenfor GS. 800, Hamar omtales aller førft i Sagaerne fom Kjebftad 

i Maret 1177. Men at der allerede ved Biffopeftolens Oprettelfe var en Art af 

Kjøbftad (kaupangr) paa Hamar, fynes at maatte Funne fluttes deraf, at Hamars 

Biffopsftol i Pave Unaftaftus's Bulle af 1154, fom nedenfor nærmere omtales, 

og hvis Jerminologi viftnok er den, Kardinal Nifolas felv anvendte, efter 

Hvad han hørte i Norge, kaldes episcopatus Hamarcopiensis d. €. Biffops- 

ftolen i Hamar:Kaupang (Hamar-Kjebftad). 

2 
— De islandſke Annaler. Merkeligt not omtale Sagaerhe ikke med et Ord Ope 

vettelfen af Hamars Biffopsftol. 
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Hed og Landetå Forhold til Norge ej kunde henfægges andenftedå, ogſaa 

Den afferede forben af Bergen afbængige Biftopsftol paa Færøerne, Bi— 

ftopsftoten paa Drønøerne, bvis Jarler for faa fort Tid fiden havde 

byldet Kong Inge fom bans Vafaller, og Viftopsftolen i Syderøerne 

og Man, hvis Ironfølger Gudrød maaffee endog paa den felvfamme Tid 

opboldt fig ved Kong Inges Hof, erfjendende ham for fin Overberre 7). 

Erkebiſkoppen i Nidaros havde faaledes i alt ti Lydbiffopper, bvoraf fire 

i Landet felv, de fer paa Veſterhavets Øer, fra det irffe Hav til Jisha— 

vet nordenfor Island, og fra Norges Kyſt til Baffinsbugten ved Grøn- 

fand. - Over hele denne Provins fit ban den øverfte gejitlige Magt nært 
Paven felv, uden at ſtilles under nogen Mellem-Auktoritet, og Den lunde 

fle Erkebiſtops Myndiqbed over disfe Landffaber ophævedes altfaa gan- 

fe. Man funde forundre Vig over, at den myndige Crøebiffop Wſkil 

ikke protefterede herimod og referverede fig fin Net, Hvis man ikke vidite, 

at han netop paa denne Tid var fraværende paa et Beføg hos St. Vernz 

hard i Glairvaur 2).  Kardinafen forbedrede ogfan Å mange Stykker, fom der 

figeg, NMordmændeneg Sæder (d. e. Kirkeſkikke), og Sagaerne vidne, at ingen 

Mand er fommen til Norge, der nød en faadan Hvjagtelfe af alle, eller funde 

udrette faameget hos Almuen, fom han. Dette, faa vel fom Tilnavnet , Den 

gode”, bvormed han fiden fædvanligviis benævntes i Norge, vifer, hvilke ftore 

Falenter han bavde til at indynde fig hos Folket, og hvor helvdigt det Valg 

var, fom til denne Sendelfe netop traf ham. Forreſten nævnes der in- 

tet omftændeligt om, hvilte de Forbedringer eller Forandringer vare, fom 

han indforte. Vore Sagaer omtalte fun een, nemlig at han til Fore 

byggelfe af Stagsmaal og Uordener fit vedtaget, at ingen under en Vis 

Straf maatte bære Vaaben i Kjøbftæderne, undtagen de tolv Mænd, der 

fulgte Kongen 3). Denne Beftemmelfe, der ej findes indtagen i de flrevne 

Bylove, fan ene have gjeldt ven dybefte Fredstid, thi I de ſtrax følgende 

Mar, under de idelige FIronftridigheder mellem Kongerne, ville vi tj 

finde den iagttagen.  Onfteligt vilde det have været, om den beftan- 

dig var bleven overholdt, tbi at den, fom enfelte have paaftaaet, feulde 

funne udøve nogen fkadelig eller flappende Virkning paa Folfets Kraft 

og Kjetbed, er vanfteligt at indfee. Der var Unledning not til Ovelfe 

i Baabenferd, om iffe Medborgere fæmpede med binanden i Staderne. 

1) i have ovenfor (S. 827) feet, bvorledes Gudred netop i Uaret 1152, og 

neppe fenere end Midten af Auguft, hvor alle disfe Forhandlinger forefaldt, 

havde begivet fig til Norge. 

2) Suhms Hift. af Danmark VI. S. 140—152, og de der anførte Citater. 

3) Inge Haraldsføns Saga Gap. 22. Gnorre Gap. 23. Ut famme Beftem- 

melfe ogfaa vedtoges for Sverige, fres nedenfor. 
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Af førre Bigtighed var Dog en anden Bedtægt, han fit indført, men hvor 

om Gaqaerne intet melde, nemlig den aarlige Betaling af Rumaftat 
eller Pederspenge. Vi have allerede feet, hvorledes denne Stat fore 

lænaft var indført i de flefte pvrige fatholfte Lande i Europa; I Dan— 

mark indførte8 den af Knut den mægtige, men i Norge og Sverige vde 

Deg Den endnu iffe, førend Kardinal Nikolas ved fin Indflydelſe fit den 

vedtagen '). Med Henfyn til Gaver eller Bortftjenkelfe af Gods 
fit ban og den vigtige og for Gejftligbeden fordeelagtige Beftemmelfe vede 

tagen, at enbver Mand eller Kvinde frulde have Net til, uden den lovlige 

Arvingg Samtyffe at bortffjenfe den tiende Deel af avvet og Den fjerde 

Deel af felverbverdet Løsøre eller Jordegods til bellige Stiftelfer eller 

GSjælebod, aldeles fom Huvedriende, og at en gift Kone ligeledes frulde 

funne give en tiende Deel af fin Medgift og Den fjerde Deel af Tridj— 

unggaufen, eller Den Frevdiedeel, der tilfom en Hujftru af det Gods, fom 

erbvervedes af hende og Manden i Fallesſkab efter Giftermaalet ?). Ves 

ftemmelfen medførte for faa vidt et Gode, fom Der nu var fat en beftemt 

Grændfe for, hvor meget Der funde bortftjenfeg til qejftlige Stiftelfer uvden 

Arvingerne8 Samtyffe, om end Denne Grændfe fattes noget rumt. For 

faa vidt man fan flutte fra hvad der berettes om Sigurd Ullftrengs Bort- 

frjentelfe af alt fit Odels-Gods til Holms Klofter, var Ver tidligere 

ingen Grændfe i faa Henfeende 3), og Kardinalen foretrak vifelig en lem— 

pelig Fndffrænfning i Kirkens Net til at erbverve Skjenfelfer for en ube- 

grændfet Fribed, der vilde fede til faa mange Misbrug, at enten Gejſtlig— 

beden derved vilde fænges for Had, eller et fuldfomment Forbud mod en- 

hver faadan Gave frent eller tidligt fremfaldes. — Ut Kardinalen ber, 

figefom fiden efter i Sverige, indffærpede Forbudet mod Geſſtlighedens 

Giftermaal, ffjønt uden at det Iyffedes ham at drive Det igjennem, maa 

anfees at falde af fig felv. 

Efter tilendebragt Hvervi Norge, formodentlig i Lobet af September 
eller Ottober Maaned (1152), forlod Kardinalen Landet under gjenfidige Ven— 

ftavsbevifer mellem ban og Folket. Han fik (tore Vennegaver, vg felv [ovede 

1) Se herom ovenfor, I 2. 637, 638.  VBeftemmelfen om Rumaføfat findes, 

fom ber nævnt, aller førft indført i den ældre Froftathings-Ghriftenret, I. 

20; men af Pave Anaftafius's Brev til Kong GSverfe i Gverige, hvorom 

nedenfor, fres det desuden udtrytkeligt, at Nifolas fil Rumaffatten vedtar 

gen i Sverige, 

2) Beftemmelfen er beels indført i den ældre Froftathings-Ghriftenret IL. 17, 

deels i ben oven, nævnte Retterbod af 1224, hvor den fradfæftes. Om Sridje 

ungsauken og dette Ords Betydning, fe ældre Froftathingslov, XL 8. 

3) Se herom ovenfor S. 504, 625. 
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Dan at han ftedfe ffulde være Nordmændenes Ven *), hvilket Løfte han og tro- 

fig holdt. Bore ældre Skrifter bædre ham med Filnavnet , den Gode" *), bvile 

fet viftnof allerede ftrar efter hans Afrejſe blev ham til Deel. Fra Norge 

Drog ban efter Beſtemmelſen til Sverige, før ogfaa Der at oprette en Erkeſtol og 

indføre nyttige Reformer, ligeſom i Norge. Han føal til Den Ende bave ladet et 

Mode, indrettet formodentlig paa famme Maade fom det norffe, fammen- 

fafde i Linføping 3), men ban funde Dog ikke faa fit Hoved-Erende ude 

rettet, tbi Sviarne og Gauterne funde bverfen enes om, bvo der ſkulde 

opbøjes til den nye erfebiftoppelige VBærvigbed, eller om den vordende Er— 

feftols Sæde.  Nifolas indffrænkede fig derfor til at indføre Rumaſkat— 

ten og tilvejebringe et Forbud mod at bære Vaaben i Byerne, ligefom i 

Norge; ban indftærpede ligeledes Forbudet mod Gejſtliges - Giftermaal, 

vg udgav et Statut, fom det beder, om Kirfens Frihed. Men for Pale 

liet, fom ban havde medbragt for dermed at beflæde den nye Erkebiſkop, 

fit ban ingen Brug, og ban medtog det ved Afrejfen. - Denne havde han 

tæntt at foretage til Søg, ligefom ban var fommen; men formedelft den 

filvige Marstid og Det ftormende Vejr foretvaf han at fægge den over Dan- 

mark, bvor piinligt Det end maatte være for ham at fomme fammen med 

Grøebiftop Aſtkil, der imidlertid var vendt tilbage fra Frankrige, og fom 

1) Inge Haraldsføns Gaga Gap. 22, Snorre Cap. 23. 

2) GSaaledes paa bet foranførte Sted (II. 17) af den ældre Froftathingstov, 

faa vel fom i Fagrffinna Cap. 260. 

3) Dette angives af flere, navnlig Lagerbring, I. S. 115, men, fom det fynes, 

overalt Éun efter Johannes Magnus's, fom fædvanligt, upaalidelige Fortæl: 

ling. Sagen er dog i og for fig ſelv fandfynlig, ifær naar man feer hen 

til Kardinalens Fremgangsmaade i Norge, Om Nitolas's Foretagender i 

Gverige gives der ingen andre beftemte Udfagn, end deels hvad Saro for: 

tæller, S. 697, 698, deels de Antydninger, fom indeholdes i Pave Unafta- 

ſius's Skrivelſe til Kong Gverfe af 2Sde Novbr. 1154, efter Nikolaus's 

Tilbagekomſt. Der indffærpes Overholdelfen af hans Forffrifter og Statu— 

ter „om Kirfernes Frihed, om (Prefternes) Egteffab, om ikke at bære Vaas 

ben og andre til. Folkets Vel figtende WBeftemmelfer". Der figes og 

(fe Manrique Ann. Gift. S. 46) at han ffal have givet Rordmændene 

og GSviarne én Katedismus, hvis Indhold fiden fulgtes, faa ltænge Katholiz 

cismen varede.  Forholder det fig virkelig faa, fan denne Katedismus 

neppe have beftaaet i andet end en Fort Opftilling af de fornemfte Troes— 

tærdomme, og i faa Fald er det aabenbart den, der aller førft findes forud= 

fEiffet den ved Midten af 13de AUarhundrede i Norge for Island udarbejde= 

de faafaldte Haafonarbof (Norges gamle Love I. GS. 261 Gap. 7) og 

fom fiden er uforandret gjengiven ved Begvndelfen af den nyere norffe Lands: 

lovs Ghriftenret (Norges gamle Love II. S. 22 jvfr. 192, 306). Hiin Skri— 
velfe af Anaftafius faa vel fom en anden af famme Dag til de ſvenſte Bifkop- 

per, ere aftrykte i Liljegrens Dipl. Svec. I. 561, 679, men uvigtigt henførte 

til 1153 (fe Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum, S. 658). 
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tog Det meget ilde op, at han bavde berøvet bam hans Myndighbed over 
Norge. Men Nikolaus formifdede ham ved at tilbyde ham Primatet ele 

fer Overbøjbeden over Den tilfommende Erøebiffop i Sverige, faaledes at 

Denne ffulde indvies og modtage Pallium af ham, famt overhboved ftaa i 

et vift Afbængigbedsforbold af den lundſke Erfrftol: en Beftemmelfe bvor- 

ved Dennes Mang bvetydeligt forbojedes. Wſtkil modtog Filbudet med 

Glade, og udbad fig bans Beſog. Kardinalen nedlagde nu det mrdbragte 

fvenffe Palliun bos bam, for at ban fiden, naar Sviar og Gauter endelig 

bleve enige om at udvælge en Ertebiffop, funde overdrage Det til denne. 

Paa alt dette [ovede han ved Filbagefomiten til Rom at erbverve paver 

lig Befræftelfe, og denne ogſaa erbvervedes faa meget lettere, fom ban 

felv fort efter befteg Paveftolen. Fra denne Tid af faldte derfor Lunds 

Erkebiſkop fig i fin Fitel Sveriges Primas”, og dette Primatforbold 
vedvarede lige til Rformationen.  Kardinalen føgte ogfaa, ffjønt forgjeves, 

ped velmeente Foreftillinger at bringe en af de daværende Danffe Konger, 

Sten Grifsføn, fra at paaføre Sturige Krig, bvilfer ban juft nu Gavde 

i Sinde. Sven vifte bam den ftørfte Hoflighed, og fulgte bam lige til 

fit Riges Grændfer, men opgav ikke fit Forfæt '). Endnu, fom Vet fy- 

neg, førend han fom tilbage til Rom *), døde Pave Eugenius (282 Juli 

1153), og Anaſtaſius IV valgtes til hans Gftermand; men Denne fevede 

iffe fænger end til 3die December 1154, og da valgtes Kardinal Nifo- 

las til Pave under Navnet Hadrianus IV. Han boldt fit Lofte, at 
vife fig fom Nordmændenes Ven, thi Ddet bevidnedeg af alle de Nord— 

mænd, der i den Tid, han beffædte Paveftolen (1154—1159), fom til 

Nom, at naar de ønffede Audiens ham, fik de ftrar og aller forſt Adgang, 

vor vigtige Anliggender ban end havde at afbandle med Andre 3). Han 

ſkal ogfan have forfattet en Beretning om fin Rejſe 3), fom, bvis man nu 

fjendte Den, upaatvivlelig vilde fafte overordentligt Lys paa Forboldene i 

Norden, og fornemmelig i Norge, paa Den Id. Det er oj uſandſyn— 

figt, at den endnu ev til, og ved et beldigt Filfælde fan fomme for en 

Dag. Et Tegn paa hans Interesfe for Norge er Det og, at ban, ende 

nu førend ban opbøjedes paa Paveftolen, og Da Pave Anaftofius maa 

ffee allerede faa paa Dodslejet, udvirfede hos hun en Vekræftelfes- 

1) Saro 1. c. 

2) Han fan neppe være Fommen tilbage førend langt hen i 1154, Fort før Una: 

ſtaſius's Død, da man, fom det nedenfor omtales, ej finder hans Underførift for— 

end I Unaftafius'é Oprettelfesbulle af Throndhjems Erkeftol, rimeligviis af ſam— 

me Darum (28 Novbr.) fom Brevene til Sverke og de ſvenſte Biftopper, hvor 

Nikolas omtales fom om han førft nylig fÉulde være anfommen, 

3) Inge Haraldsføns Saga, I. c. 

) Manrique, Annales Cisterc. I. S. 
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tulle paa Oprettelfen af den throndbjemffe Erfeftol, og denne Bulle er 

den førte af alle dem, ban efter fin Filbanefomft til Rom undertegnede 

fom Vidne. Bullen er Vateret den 28de November 1154, altfaa fun 

faa Dage før Anaftafius'$ Dod, og derfor viſtnok forft affendt til Norge 

ved Hadrians Foranftaltning '). FI Denne Bulle, ver er benvendt til 

Grøebiffop Jon og hans retmæsfige Etterfølaere, beder det, at Pave Eu— 

geniug, for at følge fine Fergengeres Grempel, ver fnart i egen Perfon, 

fnart ved Legater, føgte at forbedre, hvad der trængte til Forbedring, og 

førordne, hvad der Lurde forørdnes, i den bele Verden, faaledeå ogfaa var 

i ovrigt betæntt paa at gjøre de nødvendige Forbedringer i Norge, og der 

at udbrede Troens Ord; men da ban felv ved fine mangebaande Forret- 

ninger til den almindelige Kirkes Fremme var hindret -fra at begive fig 

derhen, havde ban fendt fin Legat, Kardinal Nikolas, oa denne, anfømmen til 

bint Land, havde efter det ham paalagte Hverv angret med det betroede 

Pund, og fom en tro og forftandig Fjener fogt at bringe mangedobbelt 

Udbytte deraf tilbage. Blandt andet, fom han der havde wudrettet til 

Guds Navns Forberligelfe og til Wre for fin Sendelfe, var oafaa Vette, 

at ban overdrog Erfebiffop Jon Pallium, og, for at Norges Provins 

itfe føulde mangle en Metropolitans Embede, forordnet Throndhjems 

Stad til denne Provinfes beftandige Metropol, famt underlagt den for 

ftedfe Biftopedemmerne i Oslo, Hamar, Bergen, Stavanger, Orfnøerne, 

Færøerne *), Syderøerne, Jsland og Grønland. Denne Forføjning be- 

1) Den er aftryft, faavel i Thorkelins Diplomatarium, I. S. 3, fom i Norges 

gamle ove, S. 439, men fun efter Arne Magnusfens Ufførift af et, øjen- 

fynlig unøjagtigt, Sranéffript fra AUaret 1429. Dog funne FHejlene berig- 

tiges efter den aldeles ordlydende Befræftelfe eller rettere Gjentagelfe deraf, fom 

Pave Fnnocenté IV udftedte 23 Fedr. 1253, og fom maaffee endnu haves : Original 

(aftryft hos Thorfelin II. S. 41iDipl. Norv. II. No.3). — Hvad Dateringen an 

gaar, da er der i Uffkriften et aabent Rum foran ,Decembris*, fom attfaa fan 

udfyldbes med bhvilfen fom belft Dag fra XIX kal. (14 Novbr.), indtit HL 

non. (3die Decbr.), da Anaftafius dede, Men ba Brevene til Kong Sverke 

og de fvenffe Biffopper ere daterede IV kal. (28 Novdr.) og det, med Henfyn til 

den ved den pavelige Kurie bherffende Praris, er fandiynligt, at alle tre 

Sfrivelfer, ber nu føulde afgaa til Norden, og tildeels i det famme Anlig- 

gende, ogfaa ere daterede famme Dag, ber i Opretteljesbullen det aabenſtaa⸗ 

ende Rum viftnok udfyldes faaledes fom ovf., og 28 Novor. følgelig anfees for 

ben rette Udftedelfesdag. Man finder helter ingen fenere Skrivelſer fra Ana- 

ftafius, der rimeligviis i de følgende Dage var for fvag til at befatte fig 

med Forretninger. 

2) Færøerne nævnes ej, men de ere øjenfynligt kun overfprungne i Ufføriften, 

hvilfet allerede Fan fees deraf, at der ſtaar: insulas Orcades, insulas Suth- 

raie, insulas Islandensium & Grenelandiæ episcopatus, bvilfet itte giver no- 

gen Mening, da ,episcopatus*, fom Fleertal, maatte gaa baade paa ,,Islanden- 

sium* og Grenelandie; mellem ,insulas* og vlslandensium* er faaledes pj- 
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fræftedes nu herved uryggeligt; det beftemtes at Throndhjems Stad før 

(Sftertiden ftedfe frulde være hine Steders Metropol, at deres Biftopper 

ftedfe føulde indvies af Throndhjems Erkebiſkop, og at denne alene havde 

at beavende fig til Paven felv om Indvielfe!). Det ham vverdragne 

Pallium ſkulde for øvrigt alene benyttes ved Mesfen paa Juledag, Hellig 

trefongersdag, Sfjærtborsdag, Paaffedag, Himmelfartsdag, Vintfedag, St. 

Mariæ Dage, Peters og Paals Dag, St. Hansdag, St. Johannes 
Evangeliſts Dag, Ultebelgensdag, ved Indvielfer af Kirker, Biftopper, Ab— 

beder og Prefter, Kirfemesfedagen, Frefoldighedsdag, St. Olafs Dage, og 

bans egen Indvielfesdag. Bullen flutter med favderlige Rand og Fore 

maninger. GSaalede$ var Da Oprettelfen af Norges Ertebiftopsdømme 

bojtideiigt befrærtet. 

Men for at Norges Kirfe funne faa fin fuldftændige Organifation i 
Lighed med bvad der ellers fandt Sted i den Mriftelig-fatholffe Verden, 

udfordredes ogfaa at Der ved Kathedralfirferne, i det mindfte Dem I Lane 

Det felv, oprettedes Domkapitler eller Kollegier af Gejſtlige, de faafaldte 

Ganonici, Kannifer, eller Chorsbrodre, der dannede Biftoppens Raad, 
deeltoge med ham i Kirfegodfets Forbedring og befad Metten til, ved ind- 

treffende Vakancer at udrælge Biffoppens Eftermand, faa vel fom i Mel- 

femtiden at beftyre Biftops-Cubedet. Den egentlige Begyndelfe til en 

faatan FIndretning var, at St Auguſtin i Hippo (ved 420) beværede Pre— 

fterne ved fin Kathedralfirke til at flytte fammen med ham i fælles Bo— 

lig under flofterlig FIugt, og med Opgivelſe af perfonlig Cjendom. 

Dette efterlignedes ved de flefte pvrige Kirker, hvortil der hørte et frørre 

Perfonale, og Indretningen fif fin egentlige Organiſation ved VBiftop 

Gbrodegand af Meg (Midten af 8de Marbundrevde), der for at raade 

Bod paa De Gejftliges anftodelige Levnet fik invjtiftet de ſaakaldte regu- 

fære Ghorsbrødre$ Orden, bvorved de underfaftedes en Regel, der paa 

Det nærmefte ſtemmede med Benediftinernes, fun med de Movififationer, 

deres færegne Embedsfyfler fom Setulargejftlige medførte. Denne Indret— 

ning befræftedes paa et Kirfemøde i Achen 816, og blev paabuden over 

enfynligt noget udfaldet, hvilket ej Fan være andet end ,Fareyæ*. I Bul: 

len af 1253 beder ogfaa Stedet: ,insulas Oreades, insulas Fareie, Siter- 

haie et Iasdensem (las Islandensium) et Grenelandiæ ,episcopatus*, 

Der var heller ingen Grund til at udelade Færøerne i Bullen af 1154. 

Uttfaa ikke fom i Sverige, under den lundføe, eller nogen anden Erkebiſkops, 

Primat. Dette fEyldtes maaſtee alene det Jilfælde, at de ſvenſte ikke kunde 

blive faa betids enige, at han unde faa deres Erfefæde oprettet, forend Han 

drog til Danmarf, eller førend det ftormende VBejr indtraf, der gjorde ham 

det betænkeligt, at rejfe umiddelbart over til England. Thi hvis han ej havde 

fundet det nødvendigt at gjøre Erkebiſtop Wſtil blid igjen, vilde han vel 

neppe have nedlagt det ſvenſte Pallium hos ham. 

— 
— 
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hele det franfiffe Rige . Men ligefom Kloftrene felv udartede, efterfom 

de tiltoge å Riqdom og Anſeelſe, ſaaledes fjernede ogſag bine Kannike⸗ 

Kollegier fig efterbaanden mere og mere fra Den oprindelige Man for de— 

reg Organifation; de erhvervede omfider, fom Domfapitler, bine oven an- 

førte, betydelige Nettigheder, frigjorde fig fra Klotterreglen og Forbudet 

mod at erhverve privat Gjendom, og bleve Derbos eneberettigede til Pra— 

benderne D. e. deels indbringende Præftefald, der fnyttedes til Katbedral- 

firfen og beftyredes ved Vikarier, deels færfkilte Donativner af Jorde 

q0d8, der i Fidens Lob fljenfedes til Domkirken, og lagdes til beftemte 

Altere og Kapeller, der vprettedes og indviedes I Denne. Da der dog 

fremdeles fandtes flere Kollegier, ver overholdt den førengere Regel, ope 

fom der paa den Maade to Urter af Canonici; de regulære eller ftren- 
gere, og fefulære, der førte biint mere verdslige Liv.  Etundom fand- 

tes Der ved een og famme Kirfe Kannife-Kollegier af begge Slags, af 

hvilfe da, fom let fan forſtages, de fefulære vare De mægtigfte og fornem- 

fte, medeng Dog begge Kolegier ftode under Biftoppens Oberbeſtyrelſe *). 

De regulære Kannifers Negel ev Det, fom efter Den oprindelige Stifter af 

- Indretningen bærer St. Auquftins Navn, uagter ban felv ingen faadan 

Regel efterlod. Den ftemmede dog, fornemmelig efter Biſkop Chrode— 

gand$ Organifation, paa Det nærmefte med Venediktinernes, vg vi bave 

feet, hvorledes endog virkelige Benevdiftiner-Konventer, eller Kannife-Kolle- 

gier, organiferede efter St. Benedikts Negel, oprettedes ved enkelte Kathe— 

draltirfer, f. Er. ved Wincheſters, hvor ej alene St. Benedikts Regel blev 

indført ved Det allerede beftagende Kannife-Kollegium, men Dette endog 

felv, da De flefte Kannifer fandt Den ſtrengere Regel utaalelig og Verfor 

Droge bort, gjorde fuldtalligt ved virkelige Benediktiner-Munke fra Glajton- 

bury og Abingdon 3). Fra disje Kloftre, eller maaffee ogſag fra Winder 

fter ſelb, vare, fom man maa antage, og fom Vet ligeledes ovenfor er anty- 

det, de flefte engelfte Gejjtlige, der I det Ilte og Brgyndelfen af det I2te 

Aarhundrede fom til Norge, eller i Det mindfte til den veftligfte Deel, 

Gulatbingslagen, og fom ber Dannede Det voprindelige Perfonale i Sellø 

og Munfelivs Kloftre, fra hvis Midtre de førfte Biffopper I VBer- 

gen og Etavanger maa antages at være udgangne. Disſe Biffopper 

have faaledes viſtnok i flige Benediktiner-Munke enten umiddelbart fra 

(England, eller fra de nys nævnte Kloftre, baft Omgivelfer eller Hjele 

1) Se Pave Unaftaftus'8 VBulle af 1154 i Norges gamle Love, I. c., faa vel 

fom i Thorkelins Diplomatarium. 

2) Hermant, histoire des conciles I. 373, 374, jvfr. Langes norſte Kloſterhi— 

ſtorie S. 57. 

3) Se herom ovenfor S. 615, fornemmetig Note 4. 
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pere og Naadgivere, der allerede tildels bare Gharafteren af Kannike-Kol— 
fegier, ffjønt De Dog iffe egentlig vare organiferede fom faadanne; og da 

flere Kloftre oprettedeg, og navnlig Munteliv vm itte før, faa dog paa 

Pave Eugens Iid, fil fin egen Ubbed '), medens Bergen og Stavanger 

nu vare blevne Biftoppernes falte Refidenfer, føltes ogfan Nødvendigheden 

af færffilte, fuldftændigt ordnede KannifezKollegier ved Biſkopsſtolene felt. 

Hvor vidt Holms Klofter ved Nidaros i Førftningen omtrent har ftaaet i 

famme Forhold til Biffopsftolen i denne Stad, fom Sells eller Munke— 

liv til Bergens, er vanffeligt at fige; ufandfynligt er det ej. J Viten 

fandtes derimod lige indtil Oprettelfen af Hovedø Klofter, ingen faadan 

gejſtlig Stiftelfe, bvoraf Biſkoppen funde tage fine Hjelpere eller Naade 

givere, men ban maa dertil have benyttet Munke eller Gejjtlige, hentede 

umiddelbart fra Udlandet felv. 1 

Denne Mangel i Biſkopsſtolens fuldftændige Udſtyr blev nu ef— 

ter Erkeſedets Oprettelfe afbjulpen, idet der ved bver Biftopsftol frife 

tedes faſte Domkapitler eller Ghorsbrødre-Kolegier. Ogſaa visfe 

Inſtitutioner oprettedes enten ved Kardinal Nikolaus's umiddelbare For— 

anſtaltning, da han endnu opholdt ſig i Norge, eller han gav Stodet der— 

til, faa at ban fiden fom Pave Hadrian kunde meddele Dem fin Bekraf— 

telſe. Det er nemlig vift at Hadrian, enten å Nidaros alene, eller, fom 

det maaffee fnarere ſkal forftaaes, for den bele norſke Proving, oprettede 

tre Arcbidiafonater, og beftemte at Der alene føulde ordineres ven Deka— 

nus ?). Da en Urdidiafonus (Erøedeqn) faa vel fom en Defanus 

(Kayitelforftander) forudfætter Fuværeljen af et Kapitel, bliver Det føle 

gelig flart, at Domkapitlerne bave været Gjenftand for bans Om- 
førg, fun favne vi nærmere Underretning om, i bvilfen Udftræt 

ning det bar fleet, og hvilke Mettigheder Chorsbrodrene have faaet. Ult, 

hvad man ellers verd derom, indebodeg i et politift Stridsftrift mod 

Gejitligbeden fra Aarhundredets Slutning, bvoraf vi anføre følgende. „For— 

dum berffede ber i Landet den Sædvane, at Kongerne gave enbver Kirke paa 

egen Haand til Den, De fandt for godt. Saa og med Henfyn til Biftop- 

per og AbLeder; De valgte hvem De behagede, og fatte Dem til bvilfe Bi— 

ffopsdømmer De vilde, uden nogen Indblanding af Gejſtligheden. J Den Tid 

var der ved De flefte Biftopsftole ingen Stare af lærde Mænd eller 

1) Det er højft fandfynligt, at ben i Pave Eugens Beſtjermelſesbulle nævnte 

Ubbed Orm virkelig er ben førfte Ubbed, og at ber tidligere, faavet i Mun— 

feliv fom Gellø, fun vare Priorer under Biſkoppens Overbeftyrelfe. 

2) Dipl. Norv. I. 1. Da tet, fom nedenfor vil ſees, er vift, at der aldrig fand- 

tes mere end een Erkedegn i Nidaros, maa man fnareft forftaa bhine tre 

Urdidiafonater om bet throndhjemføe, bergenſte og orkno-hjaltlandſte. Dette 

pasfer godt meb Forholdene, thi faa vidt vides, fandtes der ingen Erkedegn i 

Stavanger, Hamar eller Oslo. 
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Chorsbrodre til at forføje Derom, og Derfor ordnede Kongerne den Sag, 
fom de vilde. Denne Sædvane var den bherffende lige fra Chriſtendom— 

mens Ophav; faaledes forheldtes Der I St. Olafs Iid, og lige indtil 

Gyjteins, Sigurds og Inge Haraldsfanners Dage. Men fiden Pallium 

fom til Norge efter De nys nævnte Kongers Foranftaltning, og en Erkebi— 

ftopsftol var voprettet i Landet, bleve ogſaa Præbender ftiftede ved Bi— 

ftopsftofene og befatte med GYorsbrodre. Man anholdt nu bos Kongerne 

om den Jndrømmelfe, at de vilde lade forholde med Kirfen og Valgene, 

fom det meeft ftemmede med Hvad der maatte findes I bellige Skrifter; 

man anholdt derom i GSærdeleghed fordi Der Var re Konger paa em 

Gang, og det faaledes fet funde hande, at Uenighed opftod imellem dem, 

faaledes fom det vgfaa vifte fig; forftandige Mænd befrygtede nemlig i faa 

Fald, at naar en Biftopsftol blev ledig, funde det, bvis Kongerne ej vare 

enige indbyrdes, let indtreffe at hver af dem valgte fin Klerk vertil, faa at 

der paa den Maade fremftod tre Kandidater, hver med fin fongelige Be- 

føytter i Ryggen. Noget lignende indtraf ogſaa I Bergen, Da Biftop 

Sigurd døde, thi da valgte Kong Gyftein fin Kapellan Paal til Biftoy, 

men Kong Inge drev ham bort og valgte derimod Nifolas Petersjøn i 

GSoqn. Nu fan det vel være, at Kongerne have yivet fit Samtykke (om 

Chorsbrodrenes Valgrettighed) for det Tilfalde at de ikke funde blive enige, 

naar Der var flere Konger paa een Gang; men et Beviis paa, at de ikke gave 

Slip paa nogen Deel af deres Magt for det Tilfalde at de vare enige, ev 

dette, at da Kong Inge levede ene tilbage efter fine Brøvdres Fald, og Er— 

febiftop Fon var dod I Nidaros, valgte ban fin Kapellan og Febirde Eystein 

til Grøebiffopsftolen uden at fpørge nogen af de lærde Mænd, fom vden- 

gang vare i Nidaros, ja iffe engang Chorsbrødrene mere end Ve andre; 
da var det og, at ban drev Paal fra Biftopsftolen i Bergen, og fatte 
Nikolas Petersføn i Steden" '). Kan man nu end iffe ubetinget ftole 
paa, at Denne Fremftilling af Chorsbrodrenes Nettigheder, Der pjenfynligt 

gaar ud paa at gjøre Dem faa ubetydelige lige over for Kronen fom mu- 

figt, er aldeles paalidelig, faa fee vi Dog beraf, at der fandtes Chorsbrø- 

dre, der tillige gjorde Paaftand- paa Valgret, i Aarene 1156 og 1157, 

Da de Begivenheder, bvortil Der ber figre8, fandt Std. Og faaledes 

bliver det da aldeles fiffert, at Domfapitlerne8 Oprettelfe i Norge ſtod i 

umiddelbar Forbindelfe med Indftiftelfen af Erfefædet, at Kannifernes Antal, 

Pligter og Nettigbeder maaſkee allerede have været foreløbigt beftemte og 

Kongernes Samtyffe dertil givet under Kardinal Nikolas's Nærværelfe, 

men at Kapitlernes Organifation nærmere er bleven beftemt ved en af bam 

efter Opbojelfen paa Paveftolen udftedt Bulle, fom nu iffe fænger er til 2). 

1) Anecdoton, Sypalte 18. 

2) Shi i den oven citerede Bulle er det Pave Goeleftin felv, der omtaler Pave 
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Hvad nu for øvrigt Vere$ Valgrettighed angaar, Da feer man endog 

af det nys anførte, fom Dog er flrevet i Kronens Interesſe, at em faa 

dan virfelig har været Dem tilftaaet, men at der fiden fun opſtod Strid 

om den Udftrækning, hvori Filjftaaelfen var given. Og et temmelig ty- 

deligt Tegn paa, at Ghorsbrodrene i Nidaros ikke, fom man af Stridsftrife 

tets Ord ffulde flutte, tgalmodig fandt fig i at Kongen uden videre ude 

nævnte Eyſtein til Erkebiſkop, er Det, at ſtjont Denne Udnævnelje fandt 

Sted i 1157, i bvilfet Aar Grøebiftop Jon døve, blev Eyſtein dog ikke 

indviet forend i 1159 eller 1160, og vegnede ikke engang felv fin Diltvær 

delfe fra et tidligere Aar 1). - Der maa faaledes have fundet Under- 

handlinger Sted, hvorom vore ældre Skrifter intet melde, inden Eyſteins 

Valg blev befundet gyldigt; vg at Chorsbrodrene, eller de, der vare af 

anden Mening end Kongen, egentlig bleve De fejrende, feer man der⸗ 

af, at Eyſtein felv, ved ej at regne fine Embedsaar fra den kongelige Ud— 

nævnelfe, derved middefbart underfjender Dennes Gyldigbed. 

Overhoved maa man vel antage, at Erfebiffop Jon, der døde alle 

rede å 1157, og fandfynligviis ved fin Oppojelfe paa Erkeſtolen var en 

meget gammel Mand, iffe bar funnet udrette fynderligt til at bringe de 

nye Indretninger i Gang, eller vet at grundlægge Erkeſtolens Magt, men 

at dette bar været forbeholdt bans Efterfolger Gvjftein, paa hvis Stats- 

klogſkab, Driftigbed og Myndighed viidet folgende ville fer flere Beviſer, 

og fom væ fin Udnævnelfe fynes at have været en Mand i fine bedfte 

Mar, ligefom han og borte til en af de fornemfte Etter i Throndelagen, 

og var beflægtet med Kongebufet felv. Vi erfare Desuden, fom Vet vil 

ſees at ban netop beffjeftigede fig med Planer til at udvide Perfonalet 

ved Grøejædet, for faa vidt han fatte Domkapitlet i Forbindelfe med 

et  Konvent af regulære UAuguftinere, iffe at tale om bans Vyg- 

nings-Planer til Kirfens Udvidelfe og Forfkjonnelje. Vi erfare ligeledes, 

at ogfaa hiin Paal, fom Kong Inge drev fra Bergens Viftopsftol, 

dog tilfidft fom i Befiddelfe af Embedet, fom han beflædte meget længe, 

Hadrian fom Stifter af hine tre Urdidiatonater. Det vilde have været en 

Stjødesløshedsfejl, der neppe Funde begaars ved den pavelige Kurie, at 

omtale en Inbftiftelfe, der føede ved en Kardinal under en anden Pave, fom 

foretagen ved Kardinalen, efter at denne felv blev Pave; thi Wren for In: 

ftitutionen tilfom da egentlig ikke ham. 

Se Fndfkriften.ved det af ham i Domtirfens nordre Fløj indviede Ulter, 

GSdening, Throndhjems Domkirke, S. 192; ,altare hoe dedicatum est ab 

Augustino archiepiscopo, anno primo episcopatus eius ,... anno ab 

incarnatione domini millesimo centesimo sexagesimo; sexto kal, De- 

cembris*, Den 26 Novbr. 1160 faldt faaledes i hans førfte Uar. Annalerne 

regne hans Indvielſe deels i 1159, deels i 1160, Sagaen derimod i 1161. 

— 
— 
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fige til Aarhundredets fidfte Fiaar, og i denne Tid havde den Glæve at 

fee Chriſtkirken færdigbygget og St. Sunnivas Skriin flyttet Derhen fra 

Sellø, bvorved VBiftopsftolens endelige Flytning førft fan figes at 

være iftandbragt (1170). Men det er Deg ikke Derfor fagt, at hans 

Medbejler Nikolas *) maatte vige Pladfen for dam. Det ev endog fand= 

fynligt, at Biftopsitolen førft ved Nifolas'$ Død paany er bleven ledig, 

fiden denne opføres i Biffopsfortegnelferne. 

Om Gporsbrødrenes Antal ved enbver Kirfe vides intet med Sik— 

ferbed. Ved Metropolitanfirfen i Nidaros ffal der i Dens Velmagts— 

Dage have været 24, hvilket Untal dog fynes noget bøjt anflaaet, da Ver 

neppe nævnes flere end 15. I Spidfen for dem ſtod ver fun een Archi— 

Diafonus eller Erfedegn*). I Bergen var der tolv Chorsbrødre med 

en Archidiakonus 3); tolv Chorsbrodre, hver med fit Ulter, fynes oge 

faa at have været det normale for de vvrige Katbedraltirfer 4). 

Ved Kirkebaag Biftopsftol paa Orfnørrne var Der ligeledes en Archi— 

Diafonus med flere Chorsbrødre; men Erkedegnen vefiderede fævvanligviis 

paa Hjaltland, for ber at holde firfelig Opfigt. Ved Provinfens vvrige 

Biffopsftole var der ingen Ghorsbrødre Paa Fsland valgtes Biftop- 

perne endnu en Fidlanqg af Folfet, eller rettere af Høwdingerne; Bi— 

ſkoppen i Gronfand og tildeels paa Syderørrne valgtes og udnævntes nu i 

Norge, af. Kapitlet i Nidaros, og Viftoppen paa Færøerne i Negelen 

af Kapitlet i Bergen, dog ftundom ogfaa af Kapitlet i Nidaros. 

At alle disſe Domfapitler  vrganiferedes efter Auguſtins Negel, er 

baade I og for fig rimeligt, fom det fædvanlige, og Det erfare8 desuden 

deraf, at flere af dem fiden, fom det nedenfor vil fres, fenere fattes i For- 

bindeffe med regulære Auguftiner-Konventer. 

90. Stridigheder mellem Kongerne. Sigurdé Fald. 

Den Uenighed mellem de tre fongelige Brødre, til hvilken der allere- 

1) Denne Nikolas Petersføn fra Sogn var vift en Broder af Jon Petersføn 

Éaldet Jon Fot, Hvorom ovenfor, og faaledes GSønneføn af Serk fra Sogn. 

Han hørte upaatvivlelig til en fornem YEt, og i den Tid var der vel endnu 

iffe faamange fornemme Mænd i eet Landffab af Navnet Peter. 

2) Se Sdønings ,Throndhjems Domlirfe" S. 230. 

3) Diplom af 1309, aftrykt i Bergens Kalvſtind“ GS. 101, jvfr. dette felv 

GS. 29—31, bhvoraf man feer at der og vare tolv Ultere. 

4) Hvis man, fom det af Bergens Erempel bliver rimeligt, fan flutte fra An— 

tallet af Kirkens Ultere til Chorsbrodrenes normale Untal, faar man ogfaa 

12 for Oslo, da Kathedralfirfen her lige til c. 1310 havde 12 Ultere, rime 

ligviis, fom i Bergen, 6 paa hver Side. Dette fynes ogfaa at være det Un- 

tal, fom har pasfet bedft for de øvrige Domkirker. 
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de fænge, fær efter de ældre Naadgiveres Død fporedes alt for umiskjen— 

delige Tegn, og mod bvis ffadelige Virkninger man bavde fogt at fitre 
Kirken ved at ſkaffe Domfapitlerne de nys nævnte Jndrømmeljer fra Kon- 

gemagtens Side, fom fnart til aabenbart Udbrud. Forſt havde man, 

fom det fædvanligt plejede at føre, gjenfidigt forfulgt binandens Filbæn- 

gere, men Det varede iffe [ænge, førend Kongerne felv ſtode fiendtligt over 

for binanden. Som den førfte Begynvdelfe til den belte Rakke af Fi- 

endtligheder fan man egentlig regne Ottar Birtings Drab, tbi uagtet Der 
ej udtrykkeligt fortælles noget om, at dette blev hevnet af Kong Inge eller 

bans Mænd, maatte det Dog fille ham i et pderft fpendt Forhold til 

Kong Sigurd, og man fan neppe tvivle paa, at en eller anden Gjengjel- 
delie fra bans Eide fandt Sted. Da alle tre Konger ikke famtidigt kunde 

fejde mod binanden, men enten fun to av Gangen, eller fanledes at de 

tvende boldt fammen mod den tredie, ordnede Forholdet fig af fig felv 

paa Den Maade, at Sigurd og Inge, mellem hvilte Fiendſkabet var ftørft, 

ogfaa aller førjt fom i aabenbar Strid, medens derimod den floge Eyſtein fnart 

bofdt med Den ene, fnart med dDen anden, efter fom det var bam fordeelag- 

tigft; ja endog en Tidlang, fom det ſynes, aldeles iffe blandede fig i Bro— 

drenes Iviftigbeder, men derimod fun varetog fine egne Unliggender, 
og ventede paa Det belejlige Ojeblik til at føride ind. Vi have faaledes 
feet Eyſtein optræve, i det mindſte tilfyneladende, ſom den, der paatalrde 

Ottar Birtings Drab mod Siqurd; men ban forfulgte ikke Sagen til det 

pderfte, og af Den Omftændigbed, at Kardinal Nifolaus var misførnøjet 

med bam og Sigurd, medens ban dDerimod erklarede fig tilfreds med Inge, 

ffulde man næften formode, at bine allerede da bavde nærmet fig binanden og 

begyndt at legge Naad op mod denne. Det Forlig, der fluttedes mel- 

fem dem og Kardinalen, maatte, tillige være et Forlig mellem alle tre Kon— 

ger indDbyrdes, thi han har neppe meddeelt dem fin Filgivelfe uden at have 

modtaget Deres Løfte om at holde Fred og Gnighed, og det ev ike ene 

gang tænfeligt, at De alle tilfammen funde have overværet Mødet og Feſt— 

figbederne Å Mivdaros, uden efter at et faadant Forlig førft var Fommet . 

iftand. Hvad Sigurd og Inge toge fig for, ſtrax efter Kardinalens Af- 

rejfe, nævnes ingenfteds; fandfynligviis er Inge dragen til Bergen eller 

Gulatbingslagen, hvor han i Agmund Drengs Tid merft fynes at have 

opholdt fig, medens Sigurd forblev i Throndhjem. Cyftein derimod drog 

til Vifen, bvor ban, vimeligviis ved fin Gjerrigbed og fine Udſugelſer, fom 

i Uenighed med Indbyggerne paa Hifingen og å Rimeland '), hvilte ende 

» — 

1) De kaldes i Sagaerne Remir, Renir, Reinir; der bør viſtnok læfes Remir 

og bette forklares ved Jndbyggerne i Rimelands (nu Romelandé) Sogn 

ftrar nordenfor Kongehelle. 
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og grebe fil Baaben. Men han overvandt dem ved et Sted, Faldet 

Reifberg '), og berjede derpaa faa eftertrytfeligt paa Hifingen, at Oprø- 
revne ganſke faldt til Fovde, betalte ftore Summer i Boder, og ſtillede 

Gifler til Pant paa deres fremtidige Troſkab (1153). Strax efter, maa— 

ſkee ved Gjfterretningen om at Nagnvald Jarl omfider bavde tiltraadt 

fit Korstog og forfadt Orfnøerne, gjorde Eyſtein det alterede ovenfor be 

førevne Tog, paa bvilfet han ej alene tvang Harald Jarl til at aflægge 

fig Lenshylding, men ogfaa berjede langs Skotlands og Englands Kviter. 

Kort efter at han var fommen hjem, vejfte Der fig atter Uenighed mellem 

bam og Sigurd, fordi denne, fom Det heder, bavde ladet drabe en af 

Kong Eyſteins Hirdmænd, en vis Harald vifverffe, Der vjede Huus i 

Bergen, famt Preften Jon Bjarnesføn, der ligeledes fynes at have hørt 

til Eyſteins Hird. Aarſagen hertil angives ej; vi erfare fun bheraf, at 

Sigurd paa den Tid (Sommeren 1154) opholdt fig en Stund i Bergen, 

et Tegn paa, at AUgmund Dveng Da var Død, og at Gregorius Dagsføns 

Valde var begyndt, hvilket ogfan noffom vifer fig af det følgende Men 

dDet var iffe belejligt for Gyftein og Sigurd, der, fom mindre anfrede end 

Inge, havde fleeft Interesſer fælles, at være fænge i Uenighed med hinan— 

Den. - Der aabnedes Underhandlinger mellem dem, — rimeligvis førft 

fra Gyftein8 Side —; og de aftalte et Forligsmøde paa Oplandene Den 

førft fommende Vinter. Dette vifer, at Sigurd Va maa være vendt tile 

Bage igjen til Fbrondhjem, fiden Modet føulde free paa Oplandene, 

midtvejs mellem Fbrondbjem og Vifen, hvor Eyſtein fremdeles opboldt 

fig. Bed dette Møde fom nu ej alene et Forlig iftand mellem dem, men 

De havde ogfaa meget langvarige, bemmelige Samtaler, af bvis Nefultater 

man fun fit fan meget med Visbed at vide, at alle tre Brødre ffulde 

famfes i Bergen den følgende Sommer. - Men det bed og, at De frulde 

have aftalt aldeles at berøve Kong Inge hans Magt, og alene at tilftaa 

ham fo eller tre Gaarde med fan meget Gods at han kunde hol 

de 30 Mand om fig, da ban nemlig, fom det bed, ikke havde Helfe til 

at være Konge. Dette fom Kong Inge og Gregorius for Øre. De 

Droge til Bergen, for at fomme de andre I Forfjøbet, og famlede 

mange Foll omkring fig. Der figes for Neften ikke, hvor de førar forud 

opholdt fig; fun beder Det, at De fom nordenfra *). Gregorius havde 

alene for fin Part to Langftibe og over 90 Huuskarle, bvis Fortæring 

1) Leifberg, der nævnes i Ginar Skulesſons Vers derom, Inge Haraidsføns 

Gaga Gap. 19, har man antaget for Lerby paa Hiftngen. Det fynes dog 

fnarere at maatte føges i Romelands Sogn. 

?) Inge Haraldsføns Saga Gap. 24 ESnorre Gap. 27. Nimeligviis have baa- 

de Sigurd og Inge opholdt fig i Thrøndelagen. 

Mund. Det norfte Folks Hiftorie. J. UM. 56 
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han alene førgede for; ban holdt dem, figes Ver, bedre end andre Lender- 

mænd boldt fine Huuskarle, da han aldrig draf i nogen Skytningsſtue, uden 

at fade dem drifte med. Kort efter fom Sigurd, ligefedes nordenfra, men 

med meget færre Folk: ban maa faaledes have været uvidende enten om 

Inges og Gregors Ferd, eller om Deres Forberedelfer til at afværge den truende 

Fare. Da Sigurd var fommen, lod Kong Inge ſtrax blæfe til Things 
ude paa Holmen. Her modte begge Konger og en talrig Mængde. I 

Følge med Inge var Gregorius, med forgyldt Hjelm paa Hovedet, 

og ledfaget af fine Huuskarle, der ligeledes alle vare bjelmede. Kong 

Inge ftod op, fagde hvad han havde hørt om de Raad, bans Brødre 

ffulde bave lagt op imod ham, og vad Folfet ftaa ham bi. Den forfamlede 

Mangde tilfjendegav ham fin Hengivenhed, og tilfagde ham Hjelp. Da rejite 

Gigurd fig, og fagde, ar hvad Kong Inge bavde ytret om bang og Kong 

Gyfteins Planer, var aldeles ugrundet, og alene et Opfpind af Gregorius. 

Men ban baabede, fagde han, at det ej ſkulde vare fænge, forend De møde 

teg faaledes, at han not frulde faa den foxrgoldte Hjelm til at rulle i 

Støvet: i alle Fald frulde de iffe fænge leve begge famtidigt. Gre— 

gorius fvarede: ,jeg tror iffe, Kong Sigurd, at du bebøver at længes 

faa meget efter et Møde, bvor det fommer til Strid mellem os: jeg ev 

dertil beredt, naar du vil.“ 
Jaa Dage efter blev en af Gregorius's Huusfarle dræbt ude paa Ga- 

den af en Huuskarl i Sigurds Fjenefte. Allerede da vilde Gregorius an— 

gribe Sigurd, men undlod det Dog paa Kong Inges og mange andres 

Foreftillinger. Men endnu famme eller en følgende Aften, Fredagen Den 

10de Juni, )) da Dronning Ingerid gif fra Aftenfang, blev en af Kong 

Inges Hirdmænd, ved Navn Sigud Skrudhyrna, en Veteran, Der havde 

tjent mange Konger og var færdeles afboldt, drædt faa godt fom for bendes 

Fodder af trende blandt Sigurds Hirdmænd, og, fom man almindelig an- 

tog, efter bans Tilſkyndelſe. Ingerid ilede ftrar, bøjft opbragt, til fin Søn 

Kong Inge, fortalte ham Drabet og fagde at ban altfor længe vilde være 

en liden og Daarlig Konge, bvis ban iffe foretog fig noget, naar hans 

Hirdmænd flagtedes fom Sviin, den ene efter Den anden. Inge blev vred 

over Denne VBebrejdelie; men under Ordverlingen mellem bam og bans 

Moder derom, fom Greqorius ind, iført Hjelm og Brynje, og bad ban 

iffe vredeg, Da hun fun fagde, bvad fandt var. Nu," fagde ban, vev jeg 

fommen bid for at ſtaa dig Li, Derfom Du vil anfalde Kong Sigurd; ber 

nede i Gaarden hår jeg over hundrede af mine Mænd, alle fuldt bevæbnede 

1) Uge- og Maanedsdagen (Fredag, 14 Dage før St. Hané), angives udtrykke- 

ligt i Sagaerne, til god Støtte for Jidsregningen, da AUngivelfen Eun pas: 

fer paa 1155, hvilket War ogfaa af andre Beregninger vifer fig fom det vette. 
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og vede til, med mig at angribe dem fra den Kant, hvor de andre finde 

det farligſt.“ De flefte FJilftedeværende fraraadede et faadant Angreb, og 

fagde at Kong Sigurd viftnokf vilde udrede Boder for fin Forfeelfe. 

Da Grgorius hørte disſe Betænkeligheder, fagde han til Kongen: 

De plukke den ene fra Dig efter Den anden; førft Ddræbte de min 

Huuskarl for lidt fiden, og i dette Øieblif din Hirdmand; næfte Gang 

kommer Naden til mig eller bvilfen fom helft anden Lendermand, de finde 

fig meeft tjente ved at rydde af Vejen, faa fænge de fre, at du lægger Hæne 

derne i Sfjødet; og naar Da Dine Venner ere drabte, gaar Det endelig ud 

over Dig felv, hvem de da affætte fra Kongedømmet. Hvad nu end dine 

øvrige Lendermænd beflutte fig til, faa vil iffe jeg roligt vente, til jeg bli- 

ver flagtet fom et Maut, og endnu i Denne Nat føulle Kong Sigurd og 

jeg ſnakkes ved herom, hvorledes end Udfaldet bliver. Det maa jeg dog 

fige, at vel er du ilde frede for din Vanhelſes Skyld, men liden Vilje 

har du ogfaa til at opretbolde dine Venner. Jeg er ganfte færdig til 
at gaa fige Herfra mod Sigurd: mit Merke vajer allerede ude i Gaar- 

den." Dette virfede. Inge ftod op, forlangte fine Vaabden, bad alle dem, der 

vilde følge ham, at bevæbdne fig, og fagde at Det nu ikke fænger nyttede at 

fraraade ham Ungrebet: længe nok Havde han viift fig overbærende, men 

nu frulde Gtaalet afgjøre Sagen. Kong Sigurd, der fad og drak i Si- 

grid Sætas Gaard, bevæbnede fig vel, men troede dog ikke at der vilde 

ſkee noget alvorligt Fvertimod blev han nu angreden fra fire Kan- 

ter. Kong Inge gif imod Gaarden ovenfra Smedeboderne, hans Stif- 

fader, Arne Kongsmaaq, ude fra Sandbro, Aslak Griendsføn, den nys 

bjemfømne Korsfarer, 1) fra fin Gaard, og Gregorius, efter Løfte, fra 

Gaden, hvor Angrebet var forbundet med ſtorſt Fare. *) Kong Sigurd 

og hans Mænd føgte op i Loftet eller det pvre Stokberk, og ſkode ud 

fra Loft3gluggerne; de brøde Ovnene ned og brugte Stenene, hvoraf De 

vare opmurede, til at fafte ned paa Fienden. Men Gregorius og hans 

kjekke Huuskarle endfede ingen Fare; de hug Porten op, tom ind i 

Gaardsrummet, og -begyndte at hugge fig ind i Hufet. Der i Porten 

faldt den ovenfor omtalte Einar, Laxe-Paals Søn; ved denne Lejlighed 

bleb ogſaa en af Siqurd Skrudhyrnas Prabsmænd, ved Navn Hallvard Gun— 

narsſon, truffen af en Pil eller et Spyd oppe å Loftet, og, heder Det, 

iffe en enefte beffagede hang Død. De flefte af Sigurds Mænd tabte nu 

1) Om Aslak, fe ovenf. S. 810. Hans Deeltagelfe i Kampen mod Sigurd vifer 

altfaa, at Korsfarerne vare Fomne hjem før denne Tid. 

?) Uf denne Beffrivelfe over den Kant, fra hvilken hver af de fire Hovedangri— 

bere anfaldt Gaarden, ſees der at denne maa have ligget omtrent midt i 

Byen. Smedeboderne laa i den øvre Gade, altfaa mod Øft, GSandbroen i 

Nord. Gregorius”s Ungreb frede fra Hovedgaden, eller veftenfra. 

56* 
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Modet, forfode ham og bade om Grid, Kong Sigurd gif frem paa en 

Suftsfvale og gjorde Miner til at ville tale, men man fjendte ban paa 

pans forgyldte Skjold, og vilde 1ffe bore ham. En beftig Pileregn fore 

Drev ham. derfra, og Da han nu fan fig forladt af fine Folk, medens M— 

griberne allerede næften havde banet fig FJndgang i Hufet, befluttede han 

at vote fig ud og opføge Kong Inge, for at overgive fig paa Naade og 

Unaade til han. En Hirdmand, ved Navn Thord Huusfreyja, bjemme= 

hørende i Bifen, fedfagede bam. Sigurd raabte, at ban fom for at bede 

Kong Inge om Gvid, men han var omringet, figes der, ') af Mænd, fom 

tørftede efter Hevn for Deres vanærede Huftruer, og faavel han fom Ford 

bleve ftrar nedbugne. Thord faldt med megen Berømmelfe. Da vare 

mange faatel af Sigurd$ fom af Inges Mænd faldne, men kun fire af 

Gregorius'3 Flof. Der blev og fæmpet, tfær med Sfudvaaben, imellem 

begge Kongers Filhbængere nede paa Broggerne og ude paa Skivene. Men 

Inges og Gregorius'8 Srjr var fuldftændig. Io eller tre Dage fenere 

fom Gyftein øftenfra VBifen med 30 Skibe, medbringende Kong Sigurds 

Søn, den fyvaarige Haafon. Han vovede fig iffe ftrar ind til Byen, 

men fagde fig i Florevaag ved Afføen. Flere føgte nu at flifte Forlig 

mellem Brødrene, og gik fra Den ene af dem til Den anden. Men Gre. 

gorius vilde derimod at man firar ſkulde angribe Eyſtein: bedre Leilighed dertil, 
meente ban, vilde neppe tilbyde fig, da man nu havde Folk not; Kongen 

felv - behøvede iffe engang at være med. Heraf blev dog intet, Da 

De flefte fraraadede det, og Kongerne drøge, nogenledes forligte, fom det 

Hed, men uden at have haft nogen perfonlig Sammenfomft, hver fin Vei, 

Gyftein tilbage til Viten, og Inge til Throndhjem.?) 

Kong Sigurd var, Da ban faldt, fim 21 Mar gammel. Hans Død 

fan neppe Dave vaft fynderlig Betlagelfe; Dertil havde hans Cbarakteer 

været for uelftværdig, og bans Virffombed fom Negent for fattig paa 
fande Fortjeneſter. Ikke engang hans egne Hirdmænd fynes at have nær 

ret nogen fynderlig Hengivenbed for ham, thi ved Den fidfte Kamp faldt 

De flefte fnart fra, eller, bvad der omtrent. kommer ud paa det famme, 

overgave fig til Angriberne paa Naade og Unaade. Hans Lig blev, lige 

fom Faderens, begravet ved Den like Griftfirte ude paa Holmen. Hans 

Sønner, der alle overlevede han, ere forben omtalte, paa den merkeligfte nær, 

Sverre, hvorøm der i det Følgende vil blive ale. 

92. Gyftein overfalder Gregorius, og tilføjer Inge Skade.  Forliget ved Selgerne. 

Gregorius Dagsføn ledſagede ikke Inge til Throndhjem, men vejfte 

1) Nemlig af Saro S. 790. 

?) Inge Har. Saga, Gap. 24, 25, Fagrſtinna, Gap. 260. 
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derimod bjem til fin Attegaard Bratsberg paa Havund, hvor ban til- 

bragte Den øvrige Deel af Sommeren og Høften, og fandfynligviis ogſaa tænkte 

at tilbringe Julen. Men Kong Gyftein, Der visfelig havde al Grund til 

at være forbitret påa bam vg betragte han fom fin affagte Fiende, iſor fiden 

hans fidfte Opfordring til Kong Jnge om at angribe ham i Florevaag, 

befluttede at benytte Lejligheden til at overfalde bam og Derved faavel til- 

fredsftille fin egen Hevnbyft, fom berøve Kong Inge bans fornemfte Støtte. 

Da Vintren var begyndt og Froften havde indfundet fig, lod han fra 

Oslo, hvor han da opholdt fig, fine Stibe flæde over Ffen et Par Miz 

les Vej, indtil han fom til aabent Vand; derfra ſejlede han ud av Fjor- 

den og drog ind til Havund, i det Haab at fomme aldeles uventet over 

Gregorius. Denne fit dog faa betimeligt Nys om den truende Fare, at han 

med 90 Mand funde undfomme op til Fhelemarfen; men Cyitein ope 

brændte hans Gaard og nedhug hans Buftab. Gregorius drog fra The— 

femarfen over Fjeldet ned til Hardanger, og begav fig Derfra til Erling ſkak— 

kes Gaard Stodle i Etne. 1) Han traf iffe Erling felv, Da ban var Dragen 

til Bergen, men Hans Huftru, Kongedatteren Gbriftine, med hvem han for 

iffe mange Maaneder fiden havde holdt Sryllup, 2) var hjemme. Hun mod- 

tog Gregorius paa Det venligfte, og tilbod han alt, hvad Hufet og Gaar- 

Den formaavde til hans Hjelp. Han laante et Langflib, der tilbørte 

Erling, og fit alt, hvad han for Neften behøvede Han taffede hende 

færdeles meget for den gode Modtagelfe, og fagde at hun havde handlet 

fom det anftod en Kongedatter, og fom han havde ventet fig af hende. 

Paa dette Skib drog han til Bergen, bvor ban traf Erling, fom vtrede 
fin futdfomne Filfredahed med, hvad Chriſtine havde gjort. Det er umis- 

fjendeligt af Maavden, bvorpaa alt Dette fortælles i Sagaerne, tfær af Gre- 

qorius'8 Noos over Chriſtines Storfindetbed, at han neppe bavde ventet 

fig en faa god Modtagelſe og Flækfelig Hjelp, fom han virkelig fik, 

men fom ban Dog maaffee ej bavde faaet, hvis Erling felv havde været 

hjemme, medens Denne derimod iffe funde andet end holde gode Miner til, 

hvad hans bhøjoyrdige Hufteu havde gjort paa egen Haand for at vife 

fig fom Kongedatter. Erling havde iffe engang Deeltaget i Kampen mod 

Sigurd, hvilfet man tydeligt fan flutte deraf, at hans Navn ved Denne 

Lejlighed flet iffe ev nævnt: Det funde vel forflare8 Derved at ban, nylig 

bjemfømmen fra fin fangvarige Udenfandsreife og tillige fom nygift, havde 

1) J Fagrffinna Gap. 260 faar der fun, at Gregorius drog med 90 Mand til 

Oplandene, og derfra til Throndhjem. Dette kunde let forftaaes fom om 

han tog Vejen gjennem Gudbrandsdalen og over Dovre; men Udtrykket er 

tun unejagtigt; Thelemarken regnedes ogfaa til Oplandene. 

2) Han var nemlig endnu om Baaren famme Uar Éommen hjem fra Jerufa- 

lemsrejfen. 
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mangt og meget at ordne og varetage; men en faa bøytftaaende og i de 

politifte Begivenbeder ellers fan ivrigt Ddeeltagende Høvding fom ban 

vilde Dog neppe ved en flig Lejligbed have holdt fig tilbage, hvis han iffe 

af en eller anden Grund var utilfreds. Grunden er let at opdage: 

Stinfyqe over Greqorius'8 Magt og JIndflydelfe, og Misfornøjelfe over 

at denne, iffe han felv, nu udfyldte bans afdøde Broder Agmund Drengé 

Plads hos Kongen. Falles Interesfer nodte Dog begge Visfe ærgjerrige 

Medbejfere om Magten til nogenledes at holde fammen, men et Spørgs- 

maal er Det, om Denne gode Forftaaelfe vilde have vedvaret [ænge, hvis Grego- 

rius ej, fom vi ville fee, ved en tidlig Dod var bleven bortryffet og faa- 

fedes iffe fænger ftod Erlings Wrajerrighed i Vejen. 
Fra Bergen fortfatte Gregorius fin Nejfe til Ibrondbjem, hvor han 

fom lidt før Juul. Kong Inge blev færdeles glad ved at fre bam Vels 

beholden Hos fig igjen, og tilbød bam faa meget af fit eget Gods, fom ban 

vilde have, i Erſtatning for det ftore Tab, ban havde lidt. Om Vintren 

hændte det fig, at nogle vpperlige Mauft, fom Kong Eyſtein Magnusføn 

havde fadet opføre i Nidaros, bleve et Nov for Luerne tiligemed endeel 

Skibe, der tilhørte Kong Inge. Ilden var paafat, og, fom man not med 

Rette antog, efter Foranjtaltning af Kong Gyftein og Poilip Gyrdsføn, 

Kong Sigurds Fojtbroder. Denne Nidingsdaad vafte almindelig Harme, 

og det fynes fom om det nu faldt af fig felv, at Inge den følgende Vaar 

(1156) famlede faa mange Folf, ban funde, for at drage mod Cyftein. 

Denne ruftede fig ogfaa paa fin Kant, og om Sommeren dvoge de bin- 

anden imøde, Inge fra Throndhjem, og Eyſtein fra Viten. De mødtes 
ved GSeløerne ſtrax veftenfor Lindesnes; paa et bængende Haar vare de 

fomne i Kamp med binanden, men da Inge var langt mandfterfere, Ver 

fvemmede Dog Eyſtein fig til at indgaa Forlig, paa De Betingelfer, at 

ban føulve udrede 45 Merker Guld (360 Merker Sølv), bvoraf 30 til 

Kong Inge, i Bod for Jdspaafættelfen paa Nauftene og Skibene, og 

15 til Gregorius, i Bod for Ødelæggelfen paa Bratsberg.)  Pvilip 

Gyrdsføn og De pVrige, Der Vare Deelagtige I Fldspaafættelfen, ſtulde 

være utlæge Den enefte Jndrømmelfe fra Kong Inges Side var, at 

ogfaa de Mænd ſkulde være utlæge, fom havde drædt Kong Sigurd, ti 
dette Berk blev meget Dadlet, og Eyſtein bebrejdede Inge, at ban havde 

Drabsmændene å fin FJjenefte Der var endog flere, fom gave Inge 

Skylden for Drabet, men Einar Stfulesføn, bvis Ord ber have dobbelt 

Vegt, da han ftod i Eyſteins Fjenefte, frifjender i et Vers, fom endnu 

er opbevaret, Kong Inge ganſke fra denne Beſkyldning; i et Par andre 

Vers, fom han i den Unfedning fvad, nævner han Gregorius fom den, 

1) Disſe 45 Merker Guld udgjøre i vore Penge over 3000 Spdlr., men Penge- 

værdien var I hlin Tid næften den tidobbelte. 
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Der førft (od bære Kongens Merfe frem, og ytrer tillige, at var fun 

Kong Eyſtein fommen to Dage før til Bergen, vilde Sigurd iffe faa bradt 

bave ladet fit Liv 1). Eyſtein var for pvrigt meget ide tilfreds med For- 

figet, og fagde at det var ham aftvunget. Han begav fig til Thrond— 

hjem, medens derimod Inge drog øfter til Viten. Efter Sammentomften 

ved Seløerne plejede man fiden at falde Denne Sommer Selø-Sommeren. 

93. Kong Cyfteins Fald. 

Et Par Aars Tid gif nu hen under en Jilftand, der hverfen funde kaldes 

Fred eller Krig. Vel førte Kongerne ikke Flaader og Hære imod hinanden, 

men De udverlede bitre Budfendinger, forfulgte gjenfidigt binandens Filhængere 

og Dræbte dem, hvor de funde fomme til, ligeſom Eyſtein beller ikke udre- 

dede Den beftemte Pengefum. Begge bebrejdede De bhinanden indbyrdes, 

at De iffe boldt det fluttede Forlig. Det Ivffedes Kong Inge og Gre- 

gørius at vinde mange af Eyſteins Filhængere, og loffe dem over paa 

deres Side; blandt disſe uævnes Hallfell Huuts tvende Sønner, Simon 

Skaalp og Jon, medens Hallfell felv derimod forblev paa Eyſteins Parti; 

fremdeles Halldor Brynjulfsfon paa Vetteland, der maaffee ved denne Lejlig- 

bed egtede Gregorius's Syfter Sigrid, Baard Brynjulfsføn, faldet Standbhale, 

efter hvem Den mægtige Standbale-WGt har fit Navn, og mange andre Len- 

dermænd. Gyftein forføgte rimeligvis det famme med Inges Venner, men i 

faa Fald uden Held. Vi ville endog fee hvorledes de faa Filbængere, han 

endnu havde tilbage, fremdeles faldt fra, faa at ban inden foje Tid ſtod 

næften ene tilbage. Dette fan man iffe ganfke tilftrive Paavirkning fra 

Modpartiet. Det ev tydeligt at Eyſteins egen utidige Paaboldenhed og 

Gjerrighed bragte de flefte til at fvigte ham i Nodens Stund. 

Omlider, i Aaret 1157, var Uenigheden fommen faa vidt, at naben- 

bar Krig iffe fænger funde undganes. Begge Konger famlede Folk og 

Sfibe, Inge paa Øjtlandet, Eyſtein nordenfjelds. Inge fil S0 Site, 

Gyftein fun 45, men vel bemandede, og blandt dem den ftore Drage, fom 

Kong Eyſtein Magnusſon havde ladet bygge Begge Flaader nærmede 

fig binanden i den føndre Bergens-Led. Inge laa med fine Stibe i 
Mofterhavn, medens Eyſtein faa i Grøningefund, ved Bukken. Eyſtein 

fendte tvende af fine Mænd, Aslak Junsføn den unge, og Urne Sturla, 

paa et Skib til Inge, formodentlig for at aatne Underhandlinger; men 

Da Inges Mænd fjendte dem, angrebe De dem ſtrax, toge Skibet med alt 

bvad derpaa var, og Dræbte mange af Befætningen.  Uslaf og Arne 

* 

1) Disfe Vers anføres i Morfinftinna fol. 37 b. famt i Fagrffinna, Gap. 

260 Saxo, I. c. fremftiller den hele Kamp fom om den oprindeligt Fun var 

et GSlagsmaal mellem Hirdmændene i Anfedning af Sigurd Skrudhyrnas 

Drab, og nævner ikke Kong Inge. 
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undkom til Land med nogle faa Folk, vendte tilbage til Kong Eyſtein, og 

fagde, bvad Behandling de havde mødt. Da holdt Kong Eyſtein Huus- 

tbing, fagde, bvor ufredeligt Inge gik frem, og bad fine Krigere ſtaa ham 

troligt bi. Bi have”, fagde ban, ,faa meget og godt Folk, at jeg ikke 

vil flygte, bvis I ville ftan mig Vi efter Cvne". Men intet opmuntrene 

de VBifaldsraab mudtog band Fale. Hallkell Huuk fagde endog, faa at 

mange funde børe Det: dine Guldkifter funne jo ftaa Dig bi, og værge 

dit Land!" Om Natten roede mange hemmelig bort, nogle til Kong 

Inge, og erflærede fig for ban, andre til Bergen, eller ind å Fjordene. 

Da det blev lyſt om Morgenen, faa Kong Cvitein, at hans Flaade var 

fvunden ind til ti Sfibe. Det var faaledes ej at tænke paa, at for- 

blive Der fænger, men ban maatte fre til at komme bort, faa fnart fom 

muligt: Han maatte fade flere Skibe blive tilbage, bvoriblandt den ftore Drage, 

der var for tung at ro, Dog fod ban førft hugge mange Huller i den, for at 

Fienden ej ſkulde gjøre fig den nyttig. Ligeledes bleve Øltønderne hugne 

iſtykker, og al Proviant ødelagt, fom De iffe unde tage med. — Eyſtein 

felv gif ombord hos Gindride Jonsføn, Son af den lovkyndige Jon Mør- 

nev i Fbrøndelagen; De toge Vejen ind i Sognefjorden, og Derfra til 

Lands over Fjeldet ned til Oplandene og Viken. Inge tog de forladte 

Skibe å Befiddelfe og frjlede tilbage til Vifen, den famme Vej, han var 

fommen. Eyſtein befandt fig etfteds i Mærbeden af Fors i Nanafylte, 

da hans Mand faa Inges hele Flaade fomme fejlende. Da de tilfam= 

men iffe udgjorde et ſtorre Antal end benved 1400, vovede De ikfe at 

oppebie Inges Overmagt, men toge Flugten ad Skoven til, og adfpredte 

fig til alle Kanter, faaledes at fun en enefte Mand blev hos Kongen. 

Der var for fed og tungvindt til at funne følge De andre !). Fra 

Inges Flaade var man bleven Eyſteins Flof var, og bavde fert den 

adfprede fig. Man funde faafedes fljønne, at ban maatte være etfteds i 

Nærbeden med et ubetvdeligt Antal Folk, og lagde til *Land, for at op- 

føge ham. Gimon Skaalp fandt bam. Han bavde ffjult fig bag en 

Buff, men gif felv den fiendtlige Flok imode, fandfyuligviis fordi ban 

fjendte Simon og haabede at Denne for gammelt VBenftabs Skyld vilde 

tage ham i VBeftyttelfe. Simon bilfede bam med de Om: bil dig 

Lavard (Herre) !"" „Jeg veed ej, om iffe du beller nu tykkes at være 

min Lavard”, fvarede Eyſtein. „Det fommer nu an paa”, faqde Simon. 

Kongen bad ham om at lade ham flippe bort. , Det fømmer fig bedft for 

Dig”, fagde han, ,faa godt fom det fænge bar været mellem os“. Men Si- 

mon fvarede at faadant iffe var at tænke paa. Da bad Eyſtein om at 

maatte tyde Mesje, førend han dræbtes, og Denne Bøn blev ham tilftaaet. 

Efter enkeltes Sigende ſkulde Simon ſtrax, da Gyftein var greben, have 

1) Saxo, S 790, 
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fendt Bud til Kong Inge for at høre hans nærmere Befaling, men Inge 

ftulde have fvaret, at Eyſtein ikke maatte fomme for hans Øjne?). Da 

Mesfen var til Ende, lagde Eyſtein fig næfegruus ned, ſtrakte Armene ud 

og bad at man vide bugge bam i Kors mellem Skuldrene, for at man 

funde fee, om han iffe funde taale Jærn, bvilfet Kong Jnges Filbængere 

havde fagt. Simon bad ven, der føulde hugge dam, at gjøre det fnart 

af, „thi altfor fænge”, fagde han, ,bar venne Konge frøbet om her i Lyne 

gen”.  Befalingen blev udført, og man maatte erfjende, at Cyftein vifte 

den ftørfte Standbaftigbed (20de Auguft 1157). Hans Lig blev bragt 

til For8 og ftod den førfte Nat under Bakken føndenfor Kirfen, fiden 

blev det begravet i Kirfen midt paa Kirkegulvet, og et Teppe bredet over. 

Simon GStaalps haarde og forbaftede Fremfærd blev almindeligt mis— 

billiget, og Eyſteins Dod beffaget af mange. Dette gav rimeligvis 
mere end hans Fortjenefter i fevende Live, Der ej vare fynderlig ftore, An— 

fedning til at der opfom Sagn om hans Hellighbed: Paa det Sted, 

hvor ban henrettedes, og hans Blod fom paa Jorden, fremvælvdede, fom 

Der fortælles, en Kilde, og ligeledes en under Bakken, hvor bans Lig 

havde ftaaet om Natten: af begge Kilders Vand troede mange at fpore 

Helbredelſer for fegemligt Meen, og endnu den Dag i Dag faldes den førtt 
nævnte Kilde „St. Øftens Kilde” eller hellig Korſes Kilde", ligefom hel— 

fer itfe Troen paa dens helbredende Kraft aldeles er ophørt, da Der 

ftundom endnu ofres fmaa Gaver til Den.  Vifverjerne paaftode ogſaa 
at der ffede mange Jertegn ved Eyſteins Grav, indtil hans Fiender van- 

befligede den ved at øfe Hunde-Sod derover. Almindeligt anerfjendt blev 

Dog hans Helligbed neppe, og viſt er Det at den heller iffe var fortjent, 

og at Landet iffe tabte fort ved hans Død”).  Gyjftein efterlod, fom 

1) Denne Beretning, faar der i Kongefagaerne, lod Kong Sverre nedfkrive, det 

vil vel fige, indføre i de GSagabearbejdelfer, fom optegnedes under hans Op: 

figt. Som Son af Sigurd Mund og Modftander af det Parti, hvortil 
Inge havde hørt, laa det i hans Interesfe at gjøre dennes Minde faa for: 

hadt fom muligt, og Beretningen er derfor maaffee endog aller førft bragt i 

Omløb af ham, Samtiden ffød alene Skylden paa Simon Skaalp, hvil- 

fet nokſom fan fees af følgende Brudftykfe af et Bera, fom Einar Skules— 

føn kvad bderom, og fom Gagaerne anføre: ,, Den til Mord vante, meget 

onde Simon Skaalp, der ſveg Kongen, vil feent faa Hjelp (5. e. Sjalehjelp) 

for flige Raad“. 

Inge Haraldsføns Saga Gap. 29. Snorre Gap. 32. Fagrffinna, Gap. 262. 

$Holmbergs Bohuslen I. S. 59, III. S. 49, 50, Evfteins Dødsdag anføres i Ka— 

fendarterne; det er for Reften allerede ovenfor, S.663, omtalt, at et Par af dem 

nævne 29 Auguſt fom hans, og 21 Uuguft fom Eyſtein Magnusføns Dedsdag. 

Stedet, hvor Gyftein blev dræbt, var rimeligviis længere ude mod Kyften, 

ſiden man derfra Funde fee Inges Flaade nærme fig; men dog ikke læger fra 

Fors Kirke, end at hans Lig endnu famme Dag Éunde bringes did. — Ved 

— 
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det fynes, fun en enefte Søn, hvilken han dog ikke havde med fin Dronning, 

Ragna Mifolasvdatter, men med et andet Fruentimmer 2); ban blev fod 
enten fort før, eller ſtrar efter bans Død, og opfaldtes efter ham. Vi 

ville i det Følgende erfare, bvorledes han fenere optraadte fom Kronpræ- 

tendent. 

94. Haafon Sigurdsføn opftilles fom Kronprætendent, og faar Kongenavn. 

Hans førfte Uheld mod Kong Inge. 

Den Flok, der havde ledlaget Kong Eyſtein, underkaftede fig ikke 

Kong Jnge, men tog Den tinarige Haafon, Sigurd Munds Søn, til 
Konge. Eyſtein havde, fom ovenfor nævnt, baft bam med paa det fidfte 

Fog. De meeft anfeede Høvdinger, fom vare om ham og rimeligvis 

ftode i Spidfen for Dette Foretagende, var Sigurd, Søn af Hallvard 

Hauld paa Reyr *), en Frænde af Gregorius Dugsføn, og Haakons Foſt— 

brødre Andres og Anund Simonsfønner, foruden mange andre mægtige 

Mænd, forhenværende Venner og Tilbængere faavel af Sigurd Mund, fom af 

Gyjtein, blandt dem vel ogfaa Eindride unge, der for iffe fænge fiden var 

fommen tilbage fra Gonftantinopel, og bavde taget Parti med Cyftein, da In— 

ges Parti for en ftor Deel bejtod af de Mænd, der vare forbitrede paa 

ham fiden Kourstoget 3). Det var faaledes Levningerne af Sigurds og 

Eyſteins Parti, der ſluttede ſig ſammen om Haakon. For det forſte 

fandt dog hine Mænd vet raadeligſt at undvige over Grændfen op i 
Gautland, og Inge erklærede dem alle utlæge og Deres Gjendomme for- 

brudte til Kronen. - Medens Gregorius blev tilbage i Korgebelle for 
at holde Øje med dem og forfvare Landet, begav ban fig felv nord i Vi— 

fen, og opboldt fig et Aars Tid deels der, Deels i Det nordenfjeldfke, idet 

han nu ganffe optraadte fom Gnefonge. Da var det, at ban efter Cr- 

febiffop Jons Dod udnævnte fin Kapellan og Febirde Eyſtein Erlends— 

føn til Erfebiffop i Nidaros, og fordrev Den af Eyſtein til Biftop i 

Bergen udnævnte Paal, i hvis Sted han fatte Nikolas Petersfon fra 

Sogn. I denne Mellemtid, medens Gregorius fad øjter i Kongebelle, 

dette Sted ophører det ældfte Haandſtrift af de vidtleftigere Kongefagaer, 

Faldet Morfinffinna, hvorom mere nedenfor. GSandfynligviis naaede det lige 
til 1177, fom de øvrige, men de fidfte Blade ere bortrevne. 

1) Det Fan fluttes af hans hele Fremtræden, og, at der fraar om ham (Mag- 

nus  GErlingsføns Saga Gap, 37. Snorre Gap. 36) at han „kaldtes“ Ey— 

fteins Søn. Forreften faldes han egtefød hos Hoveden, Savileé Samling S. 600, 

?) Reyr eller Noyr er Gaarden Ror i Ningsakeré Preftegjeld paa Heder 

matten. 

3) Se ovenfor S. 836, 841, 
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var det vel ogfaa at Erling ſkakke fluttede fig nærmere til Kongen, og be— 

nyttede Lejligheden til at vinde den Indflydelſe, hvoraf vi firar efter fin- 

de ham i Beſiddelſe. 

Haakons Flok lod iffe høre fra fig forend den folgende Sommer (1158). 

Da fom den ned til Kongebelle fra Gautfand, hvor den havde forfterket 

fig betydeligt, thi dens Høwdinger, figer Sagaen, bavde nu meget og val 

fert Folf. Gregorius var juft i Byen, hodt Thing med Bønderne I 

Ganen og Bymcændene, og opfordrede dem til at ftaa ham vi. Men 

bang Opfordring blev iffe modtagen med fynderligt Bifald, og ban fljonne- 

dDe derfor, at de iffe vare at lide paa. Ide tilmovde berover forlod ban 

Staden med tvende Skibe, og drog ind i Bifen, for at møde Kong Inge, 

fom ban bavde børt ffulde være fommen nordenfra med en betydelig 

Styrfe. Men ban havde fun tilbagelagt et fort Stykke Vej, da ban til 
fin ftore Glæde mødte Simon Skaalp, og fine Svogre Halldor Bryn- 

julfåføn og Gyrd Aamundesføn, Kong Inges Foſtbroder, med ni Skibe. 

Han vendte ftrar tilbage i Følge med dem, og roede op avd Elven mod 

Kongebelfe, bvor alle Mand havde erfjendt Haafon for Deres Konge. 

Haafon og bang Hevdinger boldt juft Thing ſtrax nordenfor Byen, da 

De faa hine elleve Stibe nærme fig. Sigurd af Reyr fandt det faa 
dumdriftigt, at ban udbrød: ,nu er Gregorius feja, fiden han med en faa 

fiden Styrke drager og lige i Hænderne”. Men Gregorius angreb ikke 
ftrar; ban lagde til Land paa den anden Side af Elven, lige overfor By- 

en, og blev ber liggende en Stund for at oppebie Kong Inge, fom jujt 

ventede8.  Haafons Mænd gjorde fig imidlertid fampfærdige i Byen, 

og opftillede fig tilligemed VBymændene under Sigurds Unførfel paa 
Bryggerne. Foran disfe faa endeel Kjobmandsſkibe, hvis Befætning og- 

faa gjorde fig rede til at deeltage i Kampen, og til Deres Unfører fatte 

Haafon, eller rettere Sigurd, en vis Thorljot Sforpeffalle, der figed at 

Dave været en Viking og Nansmand, hvoraf man faar et Begreb om, 

hvad Slags Folk det var, der i Gautland havde flokket fig til Haafons 

Stare. 

Da det varede Gregorius for fænge, inden Inge fom, befluttede han 

at vote et Angreb med den ubetydelige Styrfe, ban havde, fandfynfigviis 

fordi ban nu havde overbeviift fig om at Fienden meftendeels beftod af en 

fammenløben Hob, der ved det forfte alvorlige Anfald vilde give tadt. 

Han bedrog fig ifaafald beller itte. Forſt roede han med fine Skibe et Stykke 

op av Elven, maaſkee bag om Gulløen, og fod dem fiden drive ned med 

Strømmen mod Ihorljot; efter en fort Kamp med Sfudvaaben lob Thor— 

ljot og bang Folk overbord: nogle bleve dræbte, nogle fom i Land. Gre— 

gorius lagde nu lige til Bryggerne, lod føyde Landgangsbroer fra fine 

Gtibe lige under Fodderne paa Haafons Mænd, og gav ſtrax Befaling til 
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at gaa op. Da blev hans VBannerfører dræbt; men paa hans Bud 

tog FIslændingen Hall Audunsføn *), der var ombord Hos ham, Banneret 

og bar Det fjeft op paa Bryoggerne; Gregorius gik felv lige bag efter 

ham og boldt fit Skjold over hans Hoved. Saaſnart Haatons Mænd 

fjendte bam, vege De tilbage og aabnede deres Rakker til begge Sider. Da 

dDe flefte af Greqorius'S Folk paa Denne Maade temmelig ubindret vare 

fomne op, føgte Gregorius frem, og Haakons Mænd trakt fig tilbage, ført 

fangfornmere, fiden i fuldt Lob lige op Å Byen. Gregorius forfulgte Dem, 

og drev dem, fom det beder, to Gange op fra Byen, idet han drabte en 

Mongde af dem. De maa faaledes i Forvirringen atter være fomne 

til Byen av en Omvej, uafladeligt forfulgte af Gregorius's Mænd. Alle 

vare enige om, at ingen Ferd kunde være berømmeligere end Den, fom 
Gregor nu bavde udført, thi Haafon bade over 4800 Mand, Gregor 
iffe i alt 480 2). Gregorius rofte Hall Audunsføn for hans Fapperbed. 

„Jeg vil ikke negte”, fagde ban, at I Jslændinger maaſkee ſtaa noget 

tilbage i Kampfærdigbed under formelige Slag, da I ikfe eve fan vante Dertil 

fom vi NMordmænd, men jeg bar iffe fundet nogen vaabendjervere end dig”. 

Kort efter fom Kong Inge, og lod nu holde en fireng Dem over dem, 

der havde taget Haafons Parti. Nogle lagdes i Boder, andre fik deres 

Gaarde opbrændte, atter andre jagede8 ud af Landet. - Haakon felv flyg— 

tede tilbage til Gautland, vg Inge tog fit Vinteropbold i Viken, maaftee 

i den Ivo, at al Fare fra Haafons Flot nu var forbi 3). 

Maen om VBaaren erfaredes det, at Haafon ud paa Vintren var 

dragen Landvejen til Trondhjem, Hvor han var anfommen før Paafte 

(4159) og at Fyrønderne, der fremdeles vare Siqurd Munds VEL ben- 

givne, bavde taget ham til Konge for en Irediedeel af Miget, fom bans 

retmæsfige Fædrenearv. Gregorius vilde at man ſtrax flulde drage op 

til Throndhjem for at fvæle dette nye Forſog i Fødfelen, men der var 

faa mange, fom fraraadede Det, at det iffe blev af. - Jmidlertid fik Haa- 

ton udruftet en Flaade af ikke færre end 30 Skibe, med hvilke han ud 

paa Baaren drog fra Fyrondhjem, og fydefter langs Kviten. Blandt 

de Mænd, der fluttede fig til ham, vare mange anfeede Lender- 

mænd, navnlig den for omtalte Gindride Jonsfon, Jon Mornebs 

Søn, og Nikolas Stjaldvarsfjøn eller Sigurdsſon Y. Uatte af Ski— 

1) Han var en Søn af en Audun Hallsføn, der fynes at have været en anfeet 

Mand paa Jéland. 

2) Der ftaar: ,,40 Hundreder“ (altfaa 40 Gange 120) og „fire Hundreder!! 

(4 Gange 120). 

3) Haakon Herdebreds Saga Cap. 3. 

9) Han var, fom allerede omtalt, en Søn af Sigurd Ranesføn. 
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bene vare bemandede med de Vikverjer, fom vare I hans Flof, og fom 

afle fynes at bave været Ransmænd og Nømningsmænd af famme Slags 

fom Thorljot Storpeffalle, thi de droge i Forvejen, under idelig Herjen 

paa Mordmøres og Søndmøres Kviter, til for Forfardelſe for Indbyg— 

gerne, der Hidtil iffe have været vante til, at der under Tronfejderne 

mellem Kongerne indbyrdes blev herjet i Landdiftrikterne. Men fra Denne 

Tid af begyndte Tronftridighederne, ſom bidtil ikke havde foldet Bønderne 

til fynderlig Byrde, mere og mere at antage en blodigere og vildere Cha— 

rafteer, og at gribe mere forftyrrende ind i Folkfelivet; og Dette ſtyldtes, 

fom vi og i det følgende ville erfare, fornemmelig Vitverjerne, ifær de 

faafaldte Elvegrimer, eller Beboerne af Grændfe-Eqnene ved Gaut-Efven. 

De flefte Grændfeboer vare i Middelalderens frigerffe Fider vildere 

og fovføfere end Folk i Amindelighed, deels paa Grund af den Letbed, 

fvormed de, til enbver Tid kunde unddrage fig Straf ved at flygte over 

Grændfen til det ene eller til det andet Land, deels fordi Grændfefejder 

vare faa fædvanlig:, og JIndbyggerne ved Grændferne faaledes fra Barns- 

been vante fig tilvilde Krigsfeener, Drab og Herjen. Men ved Gaut-Elben 

grændfede iffe færre end tre Riger fammen, hvilket endnu mere begunſti— 

gede Lovløsbeden og Vildbeden, ikke at tale om, at Gaut-Elbens ydre 

Dele fra umindelige Tider havde været Filbold for Vikinger og Rans— 

mænd, Der faa at fige ikke havde noget egentligt Fædreland, men beftode 

af Udftud fra alle tre Riger. Vi have allerede ved Beretningen om 
Sveinfe Steinarsfon feet, hvilket Uvæfen Der plejede at finde Sted i bine 

Egne, naar iffe dygtige Befalingsmænd med fraftig Haand føgte at bem- 

me det. Vilverjerne i Haakons Flok vare øsjenfynligt De, fom han 

havde famlet i Gautfand, ivrige nok til at plyndre og rane, men upaa- 

fidelige i ordentlige Slag. Jon Hallfellsføn, der fynes at have været hjemme 

paa Blindbeim *) hos fin Fader Hallfell, famlede en Deel Bønder, for 

at ftandfe og tugte dem, og han tog et af deres Skibe, tilhørende en vis 

Kolbein Ode (den Nafende), der blev dræbt med hver enefte Sjel af Be— 

fætningen; ban opføgte derpaa og angreb de øvrige fyr Skibe, men var ubeldig, 

tjær, fom det fynes, fordi hans Fader Hallfell, Der havde fovet at bringe ham 

Forfterfning, udeblev >). Mange qode Bønder faldt, og Jon felv blev faaret. 

Kong Haafon og hans Mænd deoge imidlertid ſydefter, og agtede fig til 

1) Blindheim ligger nemlig, fom ovenfor nævnt, paa Sondmore, hvor hine 
Ransmend netop herjede. Ge ovenfor S. 808. 

?) Udeblivelfen var viftnok feet med vetberaad Hu, da den gamle Hallkell, fom 

vi have feet, bar Kappen faa temmeligt paa begge Skuldre. Dette er el: 

lers den fidfte Gang, han nævnes. 
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Bergen. Men da de fom til Stjorvelta, en Havn i Leden lidt nordenfor 

Bergen, fil de høre, at Kong Inge og Gregorius for faa Dage fivden 

allerede vare anfomne Did, og vovede Derfor iffe at ſtyre derind, men drøge 

videre i det ydre Løb. Her traf De tre Skibe af Kong Jnges Folge, 

Der vare forfinfede paa Nejfen øftover; VBefalinggmændene vare Gyrd 

Aamundsfon, Inges Foſtbroder og Gregor Svoger, den fovkyndige Gyrd 

Gunnbildsføn, og en vi$ Haavard Klining. Gyrd Aamundsføn og Haavard 

Klining bleve Dræbte, og Gyrd Gunnbildsfon maatte fom Fange følge med 

til Viten, hvorhen Haafon nu begav fig, og fejlede op av Elven til Kon- 

gehelle. 
Ved Efterretningen herom forlod Kong Inge Bergen, og ſejlede øfter 

efter Dem, ledſaget af Gregorius, Erling ſkakke, og mange andre Lender— 

mænd. Han fagde op i Den nordre Arm af Elven, og fendte Sprjdere 

op for at faa Nys om Haakons Flaade; imidlertid [aa ban frille og oppe 

biede Dem ude ved Hifingen. Gypejderne fom tilbage med den Befted, at 

de havde feet Haakons hele Flaade, at den laa ved Pælene, der befkyt- 

tede Løbet op til Kongehelle, med VBagftavnene bundne faft i dem. 

De havde lagt to fore Øjterfarerffibe yderft paa hver Eide, og paa 

hver af Dem bavde de i Forftavnen indrettet bøje Huun-Kafteller 1). 

Inge lod nu bele Mandſkabet blæfe fammen til Huusrhing for at raad— 

flaa om bvad der var at gjøre. Han henvendte fig ifær til Gregorius 

Dagsfon, Erling flaffe, og De øvrige Lendermænd og Skibsbefalingsmæend 

Gregorius tog førft Ordet, og raadede til firar at angride. TFidligere, 

faqde ban, bavde Haafon maattet vige for dem, føjønt ban havde bavt 

ftorre Folkeſtyrke; faa meget mere maatte De nu baade et godt UdDfald af 

Kampen, fom de denne Gang havde fungt ftørre Krigsmagt For de 

mange, fom bavde gjeve Frænder8 Drab at hevne, var Dette Desuden en 

ve(fommen Leilighed til at faa Hevn, efterat Haafon og hans Skare faa 

fænge bavde flyet undaf for dem. Et movdigt Angreb vilde derfor viſtnok 
være efter De fleftes Sind, og Der var al Uvfigt til at det vilde frones 

med Held. Selv vilde han, fom fævvanligt, lagge til paa det farligfte og 

vanffeligfte Sted. Gregors Fale blev optagen med ftort Bifald, og alle 

erfærede fig vrede til at angribe. De voede derfor med alle Skibene op 

i Elven, mdtil de fom binanden i Sigte. Da drejede Kong Inge ind 
under Gulløen, og gav Skibsftyrerne Befaling, at gjøre fig rede til Angrebet. 

Han wjfede atter deres Mening om, bvorledes Dette paa bedfte Maade 

funde ſkee; man maatte blive enig om en beftemt Plan, for fiden at funne 

) Huunfafteller Faldteg lette Jaarne eller JForhejninger af Huun eller 

Planfer, opførte paa Skibene, for derfra at beftyde Fienden. Ge Konge: 

fpejlet, Gap. 37. 

i 
J 
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handle i Samdræytighed. Iſar henvendte han fig til Erling ſkakke, der 

med Nette havde Od for at være den frigskyndigfte Mand i Hæren, lige⸗ 

fom ban tillige var en af de ſindigſte og klogeſte. Erling ytrede nu, vifte 

nof temmelig uventet, at den fattede Beflutning var ganffe imød hans 

Sind, da det under Disfe Omftændigheder forefom ham dumdriftigt at vore 

et Angreb. Man maatte i faa Fald, fagde han, ro op ad den ſtride Elv- 

ftrøm; derved vilde tvende af de tre Mænd, fom vare i hvert Halveum, blive 

ganffe optagne, den ene med at ro, den anden med at beflytte ham; alene 

Den tredie vilde funne ftride, og paa den Maade blev vet fun en Frediedeel 

af bele Hæren, der kunde benyttes til Kampen. Han bad Derfor, at man 

vilde udfætte Angrebet og give ham Frift til Betænkning; inden tre Dage, 

fagde han, ſkulde han have fundet et godt Raad til at fomme i Kamp 

med Dem under gunſtigere Forhold. Denne Udfættelfe misbagede mange, 

fom meente, at Haafons Mænd derved alene vilde faa Lejligbed til, 

ligefom før, at løbe paa Land, og undſlippe. „Nu,“ fagde de, have De 

liden Styrfe, og deres Sfjebne er i vor Haand”. Gregorius ſagde ikke 

ftort, men lod fig dog forlyde med, at Erling fraraadede Angrebet mere 

fordi han nu engang vilde modfætte fig etyvert Raad, Gregorius havde 

givet, end fordi ban ffjønnede fig bedre herpaa end alle andre. Kong Fnge 

valgte en Middelvej. Han erflærede, at ban nof vilde følge Erlings Raad 

med Henfyn til Maaden, bvorpaa Angredet ſkulde ſkee, men at ban ej 

vilde opfætte Angrebet felv, Da alle de øvrige ftundede faa meget Derefter, 

Grling foreflog da, at alle Studer og lettere Skibe i Flaaden ftulde vo 

ned om Gulloen og op ad det fmafere og grundere Lob bagenom denne, faa at 

De fom ovenfor de fiendtlige Stibe, mod bvilfe de VDerpaa ſkulde fiyre ned, 

for at prøve, om De funde loſe dem fra Pælene; de ſtore Skibe, fom ej 

- funde fomme igjennem biint Lob, ſkulde derimod ro lige op imod dem, 

og Da, fagde han, vilde det vife fig, om de, der nu vare faa bivfige, vilde 

være kjekkere til at angribe end han. Der gif et Nes frem, fom hindrede 

Haafons Mænd fra at fee Inges hele Flaade. Da de faa bine Skibe 

ro ned ad Glven, troede de, at Inge ej driſtede fig til at binde an med 

dem, men føgte at undfly. De fappede derfor ftrar Tougene, Hvormed 

De faa faft ved Pælene, grebe til Uarene og roede affted for at for- 

følge Dem. Strømmen bragte dem fnart fordi Nesfet, hvor Inges Hoved- 

ftyrfe faa fille paa Hifing-Gidem, og da Inges Folt faa den fomme, 
iſtemte de fterft Hærftrig med ftort Bulder og Vaadenbrag.  Haafons Mænd 
drejede om af imod Nord ind mod Landet i en Bugt, bvor der ej var 
nogen Strøm, lagde fig ber i Slagorden, bragte Landtoug i Land, vendte Forz 

ftavnene udad, og bandt Skibene fammen. De ſtore Øftfarere lagde Ve 

udenfor de andre Stkibe paa hver Floi, og fæftede dem til Langftibene. 

Midt i Flaaden faa Haakons eget Skit, med Sigurds paa den ene, Ni- 



S96 Inge Haraldsføn. 

folas Sfjaldvarsføn paa Den anden Side. Ved Siden af Nikolas [aa Eind— 

vide Jonsfon. De mindre Skibe faa vderft. Alle Stibene vare næften 

fuldladte af Vaaben og Steen. Sigurd af Neyr boldt følgende Opmun— 

tringstale til Mandffabet: „Endelig er da det Ojeblik fommet, fom vi å 

Sommer faa fænge have ventet paa, at vi føulde møde Kong Inge felt 

i Strid. Længe have vi ogfaa forberedt os Derpaa, og mange ibfandt os 

bave pralet af, at de ikke vilde fly eller frygte for Kong Inge og Gregorius. 

Det var nu godt, om Disfe mindedes deres Ord. Vi andre, fom have 

været noget tandfaare i vor Strid med dem, funne rigtiqnof itte tale faa 

tillidsfuldt om den Sag, thi det er gaaet, fom hver Mand har hørt, 

at vi have beel ofte faret Sfamsferd for dem. Ulligevel er det nu nøde 

vendigt, at vi fæmpe faa mandeligt, og ftaa faa fafte ſom muligt, thi det 

er vor enefte Udvej til Sejr. Have vi end noget færre Folk end de, faa 

er det Dog Lyffen, der raader for Srjren, vg det er vort bedfte Haa i 

Denne Sag, at Gud verd, at vi have Retten paa vor Side.  FJnqe har 

allerede nedbugget fine to Brødre, og ingen ev uvidende om, hvad Fader- 

bøder ban bar tiltænft Kong Haafon, nemlig at hugge bam ned fom bans 

øvrige Frænder: Det vil vife fig i Denne Dag. Haakon fordrede fra forſt 

af iffe mere end den Frediederl af Norge, fom hans Fader havde baft; 

men allerede Det blev negtet ham; og dog er Haakon efter min Mening 

bedre berettiget til ogfaa at tage Arv efter fin Farbroder, Kong Evſtein, 

end Fnge, eller Simon Skaalp, eller andre af dem, Der toge Eyſtein af 

Dage. Det maatte forefomme mange, at Mænd, der havde faa fore 

Synder paa fin Samvittighed, fom Inge, og tæntte paa fin Sjæls Frelie, 

iffe vilde vove for Gud, at tiltage fig Kongenavn; jeg forundrer mig 

over, at Gud taaler flig overdreven Djervbed af bam, og Det ev Derfor 

vift Guds Vilje at vi flulle faa ham fiyrtet. Lader os Derfor ſtride 

djerveligen Å Haab om at Gud vil forunde o8 Sejr, og falde vi, Da vil 

Gud not med mangfoldig Salighed erftatte os bisfet, at ban ber tilader 

onde Mænd at gange over 08. Farer frem med Noligbed og Forfærdes 

ej om Det fommer til Slag: enbver pasfe vel paa fig og fine Sidemænd, 

men Gud paa os alle!" Der hørtes qode Bifaldsraab til Denne Fale, og 

alle fovede paa det bedſte at bolde fig fjekt. Kong Haafon gif nu om 

bord paa en af De ftore Øjfterfarer-Knerver, hvor der Vlev fat en Skjoldborg 

om ban; men hans Merke forblev paa Langſtkibet fom før. 

- Da Inge og hans Mænd faa, at Kong Haafons Flaade var flag 

færdig, og Erlings fra førft af udfaftede Pan nu ikke langer funde følges, 

fendte de en Lobeffude affted for at falde de andre Skibe tilbage; imid— 

fertid oppebiede Kongen dem med Den øvrige Flaade, og ordnede Mand— 

ftabet stil Angreb.  Hoøvdingerne talte for Hæren, og foreftrev faavel vor 

etbvert Skib ftulde ligge, fom Hvor enpver ſkulde angribe. Gregorius fra 
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vaadede paa Det indftændigite, at Kongen felv lagde til Strid. Alt, fagde 

ban, var i Behold naar fun Kongen var Det, men bvor let funde iffe 

endog et tilfældigt Stud træffe ham, tfær fra Huunkaftellerne, bvor man 

forboldsviis uden Fare funde fafte Stene og Skudvaaben ned? Fienden 

havde, meente ban, iffe ftørre Styrke end at Lendermændene not alene funde 

vove Slaget med dem, fær hvor man havde faa meget og vakfert Folk, 

fom nu. Han felv ftulde gjerne lægge fit Skib ved det førfte i den 

fiendtlige Flaade, og haabede at gjøre Det af med en fort Strid, fom før, 

hvor der Dog havde været frørre Folfemon at overvinde. Alle bifaldt, at 

Kongen ej ſkulde deeltage i Striden; ogſaa Erling fandt Dette vigtigt. 

„Thi,“ fagde ban, ,jeg tror at funne ffjønne af Deres Forberevelfer, at vi 

maa fee o8 meget vel for, hvis vi iffe ville lide ftort Mandtab; og bedſt 

ev Det at binde om hele Lemmer. Tidligere idag var Der mange, fom 

modfatte fig mit Forflag, og ytrede at jeg nof var bange for at ſtride. Nu fader 

Det til at have bragt os ſtor Fordeel, fiden Fienderne have foriadt Pælene, 

og vil jeg Derfor nu heller ikke [ænger frarande at lagge til Kamp imod dem, 

thi jeg indfeer, bvadD alle vide, bvor paatrængende nodvendigt Det er at for- 

jage Denne Unjerningsflot, der har faret over bele Landet med Nan og 

Nov, og fee til at Folf derefter atter funne bebo Landet i Fred, og tjene 

en enefte Konge, der ev faa god og vetfærdig fom Kong Inge. Han bar 

fænge nof taalt fine Frænders Overmod og Uvetfærdighed, men været et 

Bryſt for hele Almuen, og bragt fig felv i mangfoldig Fare for at ftaffe 

Landet Fred.” Erling talede længe og fuildt, faavel fom flere Hovdinger, 

og alle fluttede med at egge til Ungreb. De ventede fun, mdtil hele Flaa- 

den var famlet. Inge føjede fine Benner i at holde fig udenfor Slaget, 

og blev liggende tilbage ved Øen med fit Stiv Bøfefuden. 

Da Alt var færdigt til Angret, fatte Inges Skibe fig i Bevægelfe 

tvers over Elven, og paa begge Sider iftemtes Harſkrig. Inges Skive 

funde iffe bindes fammen, eller holde Vig i fluttet Rokke, Da De roede tvers 

for Strømmen, fom ifær fatte de ſtore Stibe nedefter. Erling ſkakke lagde 

til Kong Haafons Ski, faaledes at Stavnen flat ind mellem Vette vg 

Sigurds: der begyndte førar Kampen.  Gregorius'8 Skib Drev Derimod 

paa Grund og beldede meget, faa at det i Førftningen ikke funde fomme 

med i Angrebet. Da Haafons Mænd faa Dette, lagde De til og an- 

grebe det, fornemmelig Ivar, en Søn af Haafon Mage. Loftin— 

gerne paa begge Stibe fvingede mod binanden. Ivar frøgede em Stavn- 

fjaa omtring Gregorius, hvor han var fmalejt, og fogte at drage ham til 

fig. Greqorius tumfede ud mod Stibsrelingen, Ljaaen Ddrog fig op efter 

Giden; vær var ban bleven Dragen overbord, men faaret blev han ikke fvn- 

derligt, Da ban havde en Spangebrynje.  Jvar raabte til fam og fagde at 
Mund. Det norffe JFolls Hiftorie.  F- UM 57 
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ban bavde et tykt Hylfter. Gregorius fvarede, at det funde not behøves, 

og Det var iffe for tyft, faaledes fom Ivar gik frem. Det var ikke fangt 

fra, at Gregorius og hans Mænd bavde fret fig nødte til at lobe vvere 

bord, da Aslak Jonsføn fit faftet et Unfer i deres Skib og bhalet det 

fra Grunden. Da lagde Gregorius til Ivars Skib, og bavde en lange 

varig Kamp med barn. Overmagten var paa Gregorius'$ Side nu, da hans 

Skib var ftørre og havde talrigere Befætning. Mange af Ivars Folk faldt; 

nogle lob overbord, og ban felv blev faa banrdt faaret, at ban var ude 

af Stand til at fide. Da hans Sfib var ryddet, [od Gregorius ham 

bringe i Land og førge for, at han undfom. Siden den Tid vare De 

Venner. 
Imidlertid havde Kong Inge bemerket fra fit Stit, at Gregorius 

par fommen paa Grund, og befalede ftrar fine Folt at tage til Aarerne 

for at fomme ham til Hjelp. , Det var det Daarligfte Raad”, fogde ban, „at 

vi ſkulde ligge ber tilbage, medens vore Benner fare til Kamp, thi vi have 

det ſtorſte og bedſt befatte Stib i bele Flaaden. Nu frer jeg, at Grego= 

rius, den Mand, jeg ftvider aller meeſt, trænger til Hjelp; lader os Derfor 

fægge til Kamp fom baardeft! Det ev og vigtigft, at jeg ev med i Slaz 

get, tbi bliver Sejren vor, vil jeg tilegne mig Den, og om jeg end vidſte 

forud, at vore Mænd vilde lide Nederlag, da var Dog min enefte rette 

Plads paa Ddet Sted, hvor vore Mænd foæmpe; thi jeg fan in— 

gen Bej fomme, hvis jeg mifter Dem, der længe have været Bryſt— 

værn og Styrere før mig og mit Rige” Med visfe Ord lod ban fit 

Merke rejfe, og dDe roede over Elven. Da var Striden paa det fEarpefte, 

og Stibene faa faa tæt fammen, at Kongen iffe engang fit Num til at 

gjøre Anfald. Han fod da hage til under et af Øjterrarerflibene, men 

ber regnede Der faaledes Spyd, Paalftave og Stene ned paa Dem, at de 

iffe funde blive der. Da blev man paa de nærmefte Stide af hans Flaade 

var, at ban var fommen, og gjorde Plads for han, faa at ban Éunde 

fægge til Eindride Jonsſons Stib. Kong Haafons Mænd begyndte nu 

at forlade de mindre Skibe og ſoge fin Frelfe, deels paa Knerverne, deels 

paa Land. Grling og bans Mænd havde imidlertid ogfan baft em haard 

Dit at beftaa. Fra Forvrummet af fit Stib befalede ban fine Stavnboer 

at gaa op paa Kong Haafons. De fagde at dette vj var nogen et 

Gaq, Da jernbeflagne Bjelker fpærrede Adgangen. Nu gif Crling felv 

frem å Foritavnen, og bragte Det i fort Tid dertil, at De entrede Kunge- 

ftitet og ryddede Det. Da begyndte bele Haakons Hær at flugte. Mange 

føb overbord, og mange faldt, men den ftørfte Mængde fom dog I Land. 

Nikolas Skjaldvarsſon blev tagen til Fange, Da bans Skib ryddedes, men 

gif Kong Inge til Haande, og blev fiden bos bam faalænge Kongen fevede. 

Eindride Junsføn lob, da hans eget Skib ryddedes, over- paa Kong 

2 
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Inges Skib og bad om Grid. Denne vilde Kongen give ham, men en 

Søn af hiin Haavard Klining, Der var bleven Dræbt af Haafons Mænd 

udenfor Bergen, [00 til og bugg bam Banehug. Dette blev meget Dadlet, 

men Drabsmanden undflyldte fig med at Det ifær var Eindride, fom havde voldt 

hans Faders Drab. Eindrides Død beflagedes meget, ifær i Thronde— 

fagen. Disſe vare Døg De enefte Høvdinger, fom faldt paa Haafons Side. 

Gelv flygtede han op i Landet. Paa Inges Side vare fun fan faldne, 

men mange faarede. *) : 

95; Fortfat Strid mellem Inge og Haafon. Gregorius's Fald. 

Efter denne berlige Sejr drog Inge og Gregorius nord i Viken, og 

vpholdt fig Der om Vintren, rimeligviis Oslo, fom under deres Op— 

bold der bjemføgtes af em Ildebrand, medens Erling og Høvdingerne 

fra Det nordenfjeldDffe droge hjem hver til fit. Blandt disſe vare Søn- 

nerne af FIvar paa Eilden (paa Maumdalseidet); da de par Hjem- 

rejfen fom til Bergen, Dræbte de en Nifolas Sfegg, der havde været 

Gjaldfere og rimefigviis var en Filhænger af Haafon. Denne begav fig, 

figefom forrige Ganq, over Land til Torondbjem, hvor han anfom lidt før 

Juul (1159), og tilbragte Julen og Vintren å Nidaros, medens Sigurd 

ftundom var bjemme paa Neyr: hans Frænde Gregorius havde nemlig 

udvirket hos Kong Inge, at han feulde faa beholde fine Ejendomme; dog 

par Det vel og en Betingelje, fom han rigtignot ej overholdt, at han ſkulde holde 

fig i No, og forlade Haafon. En Aften i Vegyndelfen af Julen opkom der 

Slagsmaal i Hirdftuen mellem Haakons Mænd indbyrdes, faa at 8 faldt og 

mange ſaaredes. Strax efter Nytaar drog Alf Rode, Ottar Birtings Søn, 

Der merkeligt nok børte til Haafons Parti, ind til Eilden med SO Mand, fom 

ganſke uventet en Aften, Da Hufes Beboere vare Drufne, og fatte Ild paa 

Gaarden. De gif ud og Fæmpede, men begge Brodrene faldt med 

mange andre; talt føulle De have været 30. Samme Vinter døde Andres 

GSimonsføn, Haafons Fofterbroder, i Nidaros, og hans Død blev meget 

beklaget. Erling ffaffe og dDe øvrige af Kong Inges Mand, der vare i 

Bergen, talte nok nu og Da om at de vilde Drage nordover for at tage 

Haafon fat, men Det blev iffe af.  Greqorius lod Dem bilfe fra Konge- 

helle, at hvis ban fad faa nær, fom Erling, vilde ban iffe fidde faa rolig 

i Bergen, medens Haafon' [od Kong Inges Venner og Lagsmænd drabe 

i Sbrondbjem. Men der blev dog intet foretaget fra Erlings Side. Om 

Vaaren drog Inge og Greqorius felv til Bergen, vimeligviis for Derfra 

1) Haafon Herdebr. Saga, Gap. 5—115 ogfaa her citeres Vers af Einar Stuz 

lesføn, der digtede, fom der figes, en Flokk om Gregor, Faldet Dfterfarer- 

Viferne. Hans Venſkab for Kong Eyſtein hindrede ham faaledes ej fra at 

forherlige Gregor, 
= 

7 lå 
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at drage videre. Men da Haafon og Sigurd fil høre, at De havde fore 

fadt Vifen, ffyndte de fig tilbage Derhen. Fil Bergen eller Gulatbings- 

fagen vovede De, fom man feer, iffe at fomme, Da Inge her Harde fine 

flefte Filbængere. 

Kort efter Kong Inges Ankomſt til Bergen indtraf en Begivenhed, 

fom virte, hvor ſterk den Skinſyge var, fom ſtedſe ulmede mellem Grego- 

rius og Erling, og hvor rede faavel deres FJilbængere, fom de felv, vare 

til, paa førfte givne Anledning at bryde [08 mod binanden i aabenbar 

Kamp: en Stemning, Der upaatvivlelig vilde have fremfaldt endnu alvorligere 

Scener, hvis iffe Omftændighederne havde fojet fig faa beldigt for Erling, 

at hans Medbejler fom af Vejen, netop fom Det var ham belejligft. En 

af Halldor Brynjulfsfons Huusfarle bavde ladet fig aarefade. Nede paa 

Bryggerne mødte ban en anden Huuskarl, der tjente Bjørn Butt, Erling flaftes 

Syfterføn. Denne fpurgte, hvorfor ban var faa bleg. Den anden nævnede 

Aarſagen. Bjorn Butts Huuskarl drillede ham for bans VBleghed, og 

fagde at han teede fig ynfeligt; Den anden gjengjeldte Beffyldningen; Vdet 

ene Ord tog Det andet, indtil De Droge Sverdet, og begyndte at flaars. 

Det blev meldt Halldor Brynjulfsfon, fom fad ved Driffelag i nærmefte 

Gaard, at hans Huusfarf var bleven faaret par Bryggerne. Han vit 

ftrar hen med endeet Folk, for at fomme ham til Hjelp; ber fandt han 

ham omgiven af flere af Bjørn Butts Huusfarle, der imidlertid vare 

fomne til, og Da Det tyktes han ubilligt at mange lagde fig om cen, fod 
pan Bjørns Huusfarle gribe og banfe. Nu blev der meldt Bjørn Bulk, 

at hans Huusfarle fif Prygl af Vifverjerne nede paa Bryggerne.  Strar 

ifede han til, for at bjelpe og hevne fine Mænd, og der flod allerede 

Blod, Da Gregorius fif Bud om, at hans Sbvoger Halldor trængte til 

Hjelp, og at hans Huusfarle vare blevne nedbuggede ude par Gaden. 

Gregorius og hans Folge faftede Brynjerne over fig, føyndte fig ned, og 

toge ſtrar ivrigt Deel å Kampen. Men nu fit ogfan Erling fraffe høre, 

at hans Syſterſon Bjørn var i fuld Kamp med Gregorius og Halldor 

nede paa Bryggerne, og bøjligen trængte til Hjelp. Han begav fig Vere 

hen, med en talvig Stare, bad fine Mænd flaaes tappert og fagde at det 

var en ftor Sfam, fom de aldrig vilde funne faa aftvættet, om en Vikho— 

ring ſkulde fpille Mefter over dem ber i Deres egen Frændebygd '). Der 

fæmpedeg nu paa begge Sider med faadan Heftigbed, at Kong Inge, der 

fil børe, hvad Der tar paa JFerde, og ſtrar ilede til for at avdftille dem 

ingen Vej funde fomme. Gregorius raabte ligefrem til bam: „Gaa bort, 

Herre, I udretter faa alligevet intet, og Det vilde være Den ftørfte 

Utyffe, om I fom til Stade, tbi ingen fan vide, hvad VBaadeshandling 

1) Tette var altfaa Erlings Hjertens Mening, fom nu tom frem, 

Å 
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Gn i fin Hidfigbed fan began!" Kongen maatte vende tilbage, og 

Kampen  fortfattes, indtil ni Mand vare faldne, fire havde faat 

Banefaar, bvoraf de fiden døde, og en Mængde vare faarede. Da ſagt— 

nedes Striden lidt, og Gregorius gif med fin Flof op til Nikolaskirken I). 

Erlings Flok fulgte efter, og raabte til dem. Da fom Kong Inge, og 

fif endelig Etriden ftandfet. Der fom vel et Forlig iftand, og efter 

begge Parters Onſke beftemte han Vilfaarene; men vi bave allerede 

feet faa mange Grempler paa, bvorfedes Slagsmaal og VBlodsudgydelfer, 

fangt ubetydeligere end dette, trods fluttede Forlig plejede at fremfalde 

fangvarige og blodige Fejder, til at vi ej ffulde være forvisfede om, at 

Dette Slagsmaal vilde have haft lignende Følger, Derfom ikke Omſtandig— 

hederne ſtrax efter havde ført Gregorius og hans Filhængere fra Erling og bans 

Parti, for aldrig mere at bringe dem fammen. Efterretningen om Haa- 

fons og Sigurds Ankomſt til Viten faldte nemlig Inge og Gregorius 

ftrar tilbage derben, medens derimod Erling, fom det fynes, forblev i Ber- 

gen eller paa fin Wttegaard 2). 

Da Inge og Gregorius fom til Vifen, rømte Haafon og hans Folk 

fom fædvanligt bort, førft til Sverige, men fiden, vimeligviis paa Skive, 

fom de fit fat paa i Gaut-Elben, til Danmarf. Fnge forfulgte Dem lige 

til Sjælant, hvor flere af dem git i Land og frjulte fig i de nærmefte 

Skove. — Han fendte Bud til Biftop Abſalon i Roeskide med Anmod— 

ning om at fade dem gribe, men AUbfalon, fom fandt Vette inhumant, gjor- 

De intet Derved 3), og Inge vendte tilbage til Oslo, medens Gregorius, 

fom forben, tog fin Poft å Kongebelle, for at være paa Ferde, om Flygt— 

ningerne atter ffulde fomme. J Begyndelfen af Binrven fpurgte han til 

Dem; de vare nu fomne tilbage og boldt atter til i Grændfe-Egnene, denne 

Gang oppe i Saurbygden, å den nordøftlige Deel af Fylket.  Strar be 

gav ban fig Did for at overrumple Dem, og fom en Mat ganffe uventet 

til det Sted hvor de vare *). Der var tvende Gaarde, en ftørre og en 

mindre, begge befatte af Haafons Folt. I den Fanfe, at Haafon og 

Sigurd vare paa-den ftørre Gaard, omringede Gregorius Denne, og fatte 

SB paa Den. - Men de vare paa Den mindre, og faaledes udenfor Den 

1) Denne laa omtrent midt i Byen. 

2) Haakon Herdebreds Gaga Gap. 13. Snorre Gap. 12. 

3) Saxo S. 791. 

4) Gagaen nævner her ,Saurbæir*, hvilfet egentlig Fun er et Fælesnavn for 

hele Sørbygdens Hered, men fandfynligviis menes her færftilt Gaarden Sor— 

bø i Krokſtad Sogn. Det er tydeligt nok, at Flygtningerne have landet 

pderft i Halland, eller i Nærheden af det nuværende Gøteborg, og at de have 

taget Vejen nordefter paa Øftfiden af Elven, indtil de have naaet Grændfe- 

Egnen paa højre Side af denne, 
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overhbængende Fare.  Deilede dog ved Synet af Iden ben for at komme 

deres Mænd til Hjelp, og ſaaledes opſtod der en Fegtning, hvorved Mun— 

an, en Søn af Uale Uffeyn, Kong Siqud Munds Halvbroder, faldt. 

Flere af dem, der vare inde i Den brændende Gaard, fom ud, men bleve 

for ftorfte Delen dræbte. Blandt dem var en Bifina, ved Navn YVasbjørn 

Jalda; vel undgif ban at blive dræbt af Gregorius'8 Mænd, men da han 

baardt faaret modte en Bonde, og bød han mange Penge, hvis han vilde 

fade ham undflippe, fvarede Bonden, at ban heller vilde tage Hevn for alle 

De Gange, han forben havde voldt ham Radſel, og bug bam ihjel. Utter et 

Grempel paa, -af brad Slags Folk Haafons vg Sigurds Skare beſtod. 

Selv undfom de, efter at have lidt fort Folketab. Men aldrig faa fnart 

var Gregorius vendt tilbage til Kongehelle, førend De atter vifie fig, og 

toge Den foleligfte Hevn, idet De med Dere8 vilde Noverſkare ftormede 

ved Matteid lige til Vettefand, Haldor Brynjulfsſons YGttegaard, vg 

fatte Id paa Den. Halldor og hans Huusfarle gif ud, men bleve 

alle dræbte, 20 i Fallet; Halldors Huſtru Sigrid, Gregors Sy— 

fter, fit vel beholde Livet, men maatte i den folde Vinternat gaa 

i fin blotte Natſerk til Sfoven; hendes og Gregorius”S femaarige Søn, 

Der efter Faderens Dod opfoftredes Der, foge Voldsmændene med fig. 

Da Gregorius fil Gjfterretning berom, blev ban meget ilde tilmove, og 

fpurgte noje ud, bvor De vare, for ftrar at funne tugie Dem. Da han 

bavde fanet de nødvendige Oplysninger, brød han henimod Julens Ende op 

fra Kongebefle med en ftor Skare og fom Frettendedagen (6 Jan. LIG) 

til Fors, bvor bar blev om Natten, og børte Ottefang om Morgenen, 

og fod Evangeliet Iæfe for fig. Endnu famme Dag (Leverdag den 27 Ja— 

nuar) fil han Oje paa Haafons Flof, der nu var paa Den anden Side af 

Vevje-Aaen '). Det forefom hann og hans Mænd, fom om Fienden fun 

var halvt faa mandfiert fom de. Aaen, fom ftilte dem av, var iislagt, 

1) Da neppe nogen anden Giv end denne, nu Éaldet Bæveraaen, der gaar forbi 

Ovdevall, fan være meent, uagtet Hrokfinffinna har. ,Gefjaa'', Hryggjar- 

ſtykke „Hefjaa“, maa Gregorius, ſiden han, uden at møde Fienden, fom til Fors 

nær ved Kviftrum, der ligger et Par Miles Vej nordligere end VBevjaa, 

være dragen til Søs langs Kyften og ind av Gudmaren, medens Haafons 

Flok er dragen til Lands fydefter ad de øvre Sfovftrækninger, indtil den Fom over 

Bevje:Uaen, hvis hele Dalføre mellem Grændjen og Fjorden er meget Fort, 

faa at de her itfe Funde undgaa at berøre Fjorden. Ellers ſtulde man 

fnarere antage, at Gregorius havde medt Fienden paa et Sted føndenfor 

Fors eller Kviftrum. — Forudfat, at vor Antagelfe er rigtig, flod Kampen 

faaledes ganffe der, Hvor nu Staden Oddevall ligger, lige ved Udlobet, fiden 

det heder at det gik Flod fra Fjorden op i Elven, For ovrigt har Holmbergé 

Gisning meget for fig, at ber ej ful læfes „Fors“, men „Forſole“, 

nu Forshella ftrar føndenfor Oddevall. 
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men Ffen tar falff, thi fra Fjorden gif der Flod op under Den, og des— 

uden bavde Haafons Mænd hugget Vaaker i den og moket Sne over, 

faa at man ej funde fee Dem. Da Gregorius fom til Aaen, faa han 

ftrar, at Ffen iffe var at [ide paa, og foreflog Derfor, at De beller føulde 

gaa over Broen fænger oppe. Men Bønderne i hans Flok lode haant 

herom; de føjønnede iffe, fagde De, hvad Det flulde beryde, at ban ej tor= 

De vove fig over fen, itfe flere Fiender end de havde for fig. Iſen 

var føerk nof: Det bavde ingen Fare. Mu vel”, fagde Gregorius, ,jeg 

er juft iffe den, fom man behøver at fætte Staal i til Ungreb, og Det gjøres 

heller itfenu førnødent; følger I fun ordentligt med, og bliver iffe ftnaende 

paa Land, naar jeg gaar ud paa Ffen, fiden I endelig vil at jeg ſkal 

vove mig i Denne Fare; jeg gjør Det bøyit nødigt, men jeg fan iffe tanle 

eders Bebrejdelfer”. Han bød nu at bære Merket frem, og gif ud paa 

Iſen med fin Flof. Det vifte fig nart, at ban havde Net; Ffen braft 

under bam, og ban fant i, ſtjont iffe dybt. Han bad fine Folk tage fig i— 

Bare, men da Bonderne faa, hvor Daarlig Ffen var, flyndte De fig paa 

Land igjen, og fun henvbed 20 Mand bleve tilbage hos bam. - Medens 

De befandt fig i denne mislige Stilling, føøde Haafons Mænd paa dem 

fra Den anden Eide, og en Mil traf Gregorius i Struben, faa at ban 

fik fin Død deraf. Ti af hans Mænd bleve kgeledes dræbte. Dette 

ubetimelige og uventede Gndeligt fik Gregorius, den vpperfte af Norges 

Lendermænd paa den Tid, og den Mand, der egentlig ſtyrede Kong Inges 

Navn og opretboldt hans Magt i de urvligfte og farefuldefte War af 

hans Negjering. Der tales iffe om, at hans Mand fortfatte Kampen 

efter bans Fald, elfer føgte at hevne bam.  Sandfynligviis have de nøjet 

fig med at frelfe hans Lig, og dDerpaa truffet fig tilbage. Hans Lig blev 

ført til hans YEttegaard Bratsberg, og begravet ved Gimsøy Kløfter, bror 

hans Syjfter Baugeid var Abbedisſe '). 

96. Kong Jnges Fald. 

Kong Inge havde imidlertid tilbragt Julen i Oslo under Gammen 

og Lyjtighed, med mange fornemme - Mænd og Kvinder, fom da vare fore 

famfede hos ham. Der var hans Halvbroder Orm Jvarsføn, foldet 

Kongsbroder, føm nys havde fæftet Kong Eyſteins Enke, Ragna Niko— 

fasdatter, og gjorde ftore Forberedeifer til Brykuppet, fom ſkulde ftaa paa 

Den førfte Søndag i Februar; der var Kongedatteren Cbriſtina, Erling 

ffaftes Huftu; Simon Gfaalp, Kongens Svoger, rimeligvis ogſaa med 

I) 

1)- Inge Haraldføns Saga Gap. 14, 15. Snorre Gap, 13, 14. 
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fin Hufteu, Gudbrand Skafboggsſon, der var gift med en Datter af Kong 

Gyftein Maqnusføn, vg endelig Gudrød Dlafsføn, Svderøernes Konge, 

der allerede i nogle Maaneder havde opboldt fig i Morge, for at 

føye Hjelp mod den mægtige Sumarlide af Argyll, hvorom nedenfor. 

En Dag fom tvende Aarmand fra Vifen, og forlangte Kongen i 

ale. Han fpurgte, bvad de bavde at melde. De forfondte bam Gre- 

gorius Dagsføns Fald. Hvorledes frede denne Ulykke?“ fpurgte ban 

aller førft. De fortalte De nærmere Omftændigheder. „Her raadede De fom 

mindjt duede Dertil”, fagde ban, og blev faa betagen af Sorg, at ban græd 

fom et Barn. Da han var bleven lidt roligere, fagde han: „Saa fnart 

jeg fit børe om Halldors Drab, vilde jeg Drage til Gregorius, thi jeg 

funde nok ffjønne, at ban iffe vilde fidde fænge rolig uden at føge Hevn; 

men det lod til at disfe Folk her anfaa intet mere magtpaalig- 
gende end Fulegildet, vg det maatte flet iffe afbrydes; jeg er VIS paa 

at havde jeg været Der, vilde vi enten have udrettet noget ftort, eller Grez 

gorius og jeg bavde begge faret famme Vej. J bam bar jeg tabt den 

Mand, fom bar været min bulvefte Ven og fom aller meeft har frottet mit 

Herredømme i Landet. Nu vil jeg paa egen Haand drage mod Haakon, 

og enten ſkal jeg falde, eller faa Haafon og bans Benner tagne af Dage; 

om de faa alle falde, er Vette Dog iffe Hevn not for en faadan Mand 
fom Greqorius". — Da fagde en af de tilftedeværende: „du bebøver juft 

iffe at Bryde Dig ffort med at opføge Haafon, thi ban og de øvrige agte 

fig bid mod dig”. Dette forboldt fig virkelig faaledes. Gregorius's 

Fald gav aabenbart Hanfon og Siqud Mod til at vove et rafkt Forz 

fog mod Inge frlv. Ved Gfterretningen om at man med det førfte funde 

vente et Angreb af Haafons vilde Sfarer, beredede Fru Cbriftine, og 

rimeliqviis flere af Kvinderne fig til at forfade Byen. — Kongen fit det 

at bere, og fpurgte, bvad Det ffulde betyde. Hun fvarede, at under den 

Fare, fom truede Byen, vilde den ej være et pasſende Opholdsjted for 

Kvinder. — Kongen bad hende indftændigt om at blive. „Sejre vi”, fagde 

fan, ,Da vil Du bave Det nof faa godt ber; men falder jeg, ville mine Benz 

ner ikke faa Filladelfe til at fe mit Lig Den fidfte YEre, hvorimod det 

neppe vil blive Dig negtet, naar Du anbolder derom, og fan du paa Denne 

Muade bedt fønne mig for bvad godt jrg bar gjort imod Dig". Chri— 
ftine famtyffede ). — Disfe Kongens Ord ere merkelige, fordi De fynes at 

vife, at ban neppe ſtolede tilfulde paa bendes Manda, den floge Erlings 

Troſkab, men antog at Fienderne ved venlige Filnærmelfer og gode Løfter 

baabede at funne vinde barn. — Dette er beller iffe den enefte Omftændige 

bed, fom peger ben paa, at Erlings Opforfel bar været noget tvetydig, 

1) Inge Haraldsfené Saga Gap. 16. Snorre Gap. 15. 
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faafedeg at ban flet ikke ganſke afffar fig Adgangen til, om han frulve 

finde det fordeelagtigit, at erklære fig for Haaknn. Det er iffe engang 

ujandfonligt, at Haafons Parti allerede fan have følt fig før hos bam, 

og gjort ham Tilnarmelſer, ftolende paa bans fyendte Forbeld til Grequ- 

ring, thi vi ville firar nedenfor fre umisfjenvelige Bevifer paa, at Hanz 

fon, eller rettere Siqud og bans øvrige Naadgivere, have baft bemme- 

fige Udfendinger blandt Inges Omgivelfer, og at det var lykkets dem un- 

Derbaanden at vinde flere navnlig Kong Gudrød af Syderøerne vg Len- 

Dermanden Jon Sveinsføn, en Sønneføn af Bergtbor Bott 1). | 

Blafiusmesfe om Aftenen (die Februar) bragte Uvdfifsmænd Kon- 

gen Den Gfterretning, at Haafons Flok nærmede fig Byen. Strax [od 
ban blæfe Ullarm, for at fammenfalde Mandffabet, og frillede det i Slag— 

orden ovenfor Byen. Han maa faaledes have ventet, at Fienvden frulvde 

fomme ned fra Ekeberg eflev Nvgenbjergene. Det vifte fig ved Opſtil— 

fingen, at han havde benved 40 Hundreder (4800 Mand). Fylkingen lod 

ban være meget lang, fun fem Mand hej. Hans Mænd yvtrede det 

Onffe at ban ej vilde udfætte lig felv og Dem for den Fare, der truede 

Dem, Hvis han felv deeltog Å Kampen, men derimod fade fin Broder Orm anføre 
Hæren. — Kongen fvarede: „eg er vis paa, at om Gregerius nu var her 

og føulde hevne min Død, vilde ban iffe ligge i Skjul, men felv være med 

i Slaget; og om jeg end formedelft min Vanforhed iffe er faa frigstya- 

tig fom ban var, ffal jeg dog ej ſtaa tilbage for ham å god Vilje. 

Der fan faaledes ej være Fale om, at jeg holder mig borte fra Striden". 

Det var nu ledet fangt paa Matten. Der gif fiden det Sagn, at Gunn- 
bild, Haafons Foftermuder, trøds de ſtrenge Forbud, fom Griftenretten 

indeboldt om al Slags Iroldftab og Hedenſkab *), havde ladet en Kone, 

ved Navn Fbordis Skeggja, fidde ude, fom Det kaldtes, d. e. Ved ubyage- 

lige, bedenffe Ceremonter ved Nattetid fremmane Frolde, føm man troede, for 

at fpørge Dem til Raads vg føge Deres Hjelp, og bun ſkulde have faaet 

Det Evar, at man føulde bolde Slag med Inge om Natten, aldrig om 

Dagen 3). 

Da det laffede mod Nattens Ende, fil Korg Inge det Vuvftab, 

at Fienden nærmede fig pan Jfen, der nu lag lige ud til Hovedgen. Han 

1) Om Bergthor Boff, Sen af Svein Bryggefod, fe ovenfor S. 56. Som Sønneføn 

af ham havde Jon beller intet godt at flegte paa. Ut Gudrød og Jon havde 

indladt fig ti Underhandlinger med Fienden, figes iffe udtryfketigt, men det er 

attgevel tydeligt nof af Beretningen om deres Adfærd under Slaget. 

2) Sealdre Gulathingsl, Gap. 28: Froft. L. IL. 15. VBifens Gay. 16. Eidſl. Gap. 24. 

3) Inge Haraldsſons Gaya Gap. 17, Snorre Gap. 16. Sagaſkriveren tillæg- 

ger: „ikke vide vi, hvor vidt dette var fandt”. FIvfr. nedenfor. 
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forfod Derfor fin tidligere Stiling, og ilede med hele Hæren ud paa Ffen, 

bvor Fylkingen nu opftiledes foran Byen. Kongen og bans Broder Orm toge 

Plads I Midten, ved Kongebanneret; paa højere Fløj, ver flod udenfor 

Nometlvftret, førte Kong Gudrød fra Syderøerne og Jon Cveinsfon 

VBefalingen; paa venftre Flvj, Ver vendte mod Frælleberg, befalede Simon 

Skaalp, der bavde tilbragt Natten i Byen og iffe vaagnede, førend WD 

Krigslarmen. Da Haafons Hær fom lige for Inges Fylking, blev Der 

raabt Hærffrig paa begge Sider. Men Kong Gudrød og Jon Sveins- 

ſon, fom bavde indladt fig i hemmelige Underbandlinger med Fienden om 

at forraade Kong Inge, gave nu med Dere$ Baaben et aftalt Tegn om 

hvor De vare at finde, og Did flevnede Haafon ſtrax ind; Gudrod og Jon 

gif pjebliffelig over til ham med iffe færre end 1800 Mand, og begyndte 

at ftride mod deres forrige Staldbrødre. Da dette fljendige Forræveri, 

Der i og for fig var nof til at beffemme Kampens Udfald, blev meldt Kong 

Inge, fagde han: der feer man, hvor flor Forffjel der er paa mine 

Venner! aldrig havde Gregorius baaret fig ſaaledes avd, om ban havde 

fevet”. Kongens Mænd bade ham nu færte fig til Heft og ile op paa 

Raumarife, før at famle Tropper Der; endnu idag”, fagde Ve, vil du 

funne faa Folk nof Deroppe". — Dertil har jeg ingen Lyſt“, fagde Kon- 

gen; , ofte bar jeg bort eder ytre, hvad Der og tvffes mig fandt, at min 

Broder Eyſtein fandt en ubæderlig Død, da han engang bavde taget Flug— 

ten, og ban var Dog vel udityret med alle de Egenſkaber, der pryde en 

Konge. Gik det bam faaledes, feer jeg nok, bvilfen Skjendfel Der ven- 

ter mig, vanfør fom jeg er, bvis jeg tager mig til det famme, fom ſtyr— 

tede bam i Ulykke, der Dog overgif mig faa fangt baade I Helbred, Kraft 

og Dvgtigbed. Jeg var paa Vet andet Aar, Va jeg blev tagen til Konge 

i Norge; nu ev jeg over 25, og det fyne$ mig, fom om Kongedømmet 

bar bragt mig mere Frængfel og Fare, end Fornsjelfe og VBebage- 

fighed. — Feg bar holdt mange Slag, ftundom med mere, ftundom med 

mindre Folk, men min ſtorſte Lykke bar været Den, at jeg aldrig har ta- 

get Flugten. Gud raade for mit Liv, hvor fangt det ſkal blive, men til 

Flugten griber jeg aldrig!" 

Da Kong Gudrød og Jon Steinsføn havde brudt Kong Inges 

Fulfing og filet fig i Fiendens Nætfer, flygtede, fom vimeligt var, Ve, 

der ftode nærmeft; derved bragtes Den hele Fylking i Uorden og oploftes, 

medens Haafons Mænd føgte deſto bidfigere frem. Det var Da nær 

ften bfevet Dag (4de Februar 1161). Fienden trængte lige ind 

paa Kong Inges Merfe, og i Dette Ungreb fil han fit VBane- 

faar. - Hans Broder Orm føgte Dog endnu at vedligeholde Stri— 

Den, - uagtet mange af hans  Krigere  flygtede op I Byen; vene 

er 
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De Gange var han felv inde i Byen for at famle de Flygtende, fatte Mod i dem, 

bragte Dem atter ud paa Ffen, og vedblev at fæmpe. Imidlertid vendte Haa- 

kons Hovedſtyrke fig mod den ydre Floj, Der anførtes af Simon Skaalp. 

Ved denne Lejlighed faldt Gudbrand Skafhoggsſon, Kong Eyſtein May- 

nusfons Svigerfon. Simon Sktualp -0og Halvard bite, en af Haafons 

Havdinger, angrebe binanden, hver med fin Flof, og fæmpede en Stund; 

i Denne Kamp, fom efterbaanden Drog fig ben under Frælleberg, faldt 

baade Simon og Hallvard.  Endnu flod Orm Kongsbroder med fin 

lille Skare, og indlagde fig for Hæder ved fin Kjekhed, men tilfivjt maatte 

ogfaa han flygte for Overmagiten *). 

Haafon havde vundet den fuldftænvdigfte Sejr. Paa begge Si- 

Der vare mange faldne, deg meeft paa Fnges. Blandt de mere 

anfeede Mænd, fom faldt paa Haafons, nævnes en Urne Frevriks- 

føn. Hans Mænd befatte Byen, og toge faavel al den ſammen— 

bragte Bryklupskofi, fom meget andet Bytte, medens Inges Venner 

og Frander flygtede hver til fin Kant. Orm Kongsbroder flyg- 

tede til fin Halbbroder Magnus Henrifsføn, hvem det Waret for- 
ud havde Ivffets at fælde Kong Erik Jatvardsfon (Den hellige) i Sve- 

rige, Sverkes Eftermand, og Derved felv at fomme i Befiddelfe af dette 
Nige, bvortil ban fom Sonnedatterſon af Kong Inge Steenfilsfon anfaa 

fig arveberettiget 2). Fru Chriſtine holdt fit Løfte, at tage fig af Kong 

Inges Lig. - Det blev begravet i Steenveggen i St. Hallvardsfirfen paa 
Sydſiden, nedenfor Choret. Kong Inge var ved fin Død fun 26 eller 27 

Aar gammel, men bavde Dog baaret Kongenavn i 25 War. Man fan 
vel neppe fige at han i Denne Iid nogenfinde virkelig ført Negjeringen, 

Da ban endog efter at være bleven voren meftenderls fynes at hare over- 

fadt Negjeringsfyflerne til andre, nemlig førft Agmund Dreng, fiden Gre- 

gorius; figefom ogſaa hans Herredømme over Fbrøndelagen ſtedſe fynes 
at have været meget fragt. Det ov imidkertid umuligt af Sagaerne at 
fee, bvor megen eller hvor liden Virffombed ban felv udviklede, tpi lige 

fra hans Udnavnelſe til Konge, da ban fun var paa andet Aar, udtryffe 
de fig fom om ban var voren og bandlede felvftændigt. Det heder fun 

fejlighedsviis, at han lod Lendermændene og Hovdingerne raade det mete 

1) Inge Haraldsføns Saga Gap, 16—20. Snorre Gap, 15—19. 

?) Om Magnus Henrikfsfen, fe ovenfor S. 761. følge Sarov GS. 713 føulde 
han ogfaa være Ophavsmand til Kong Sverkes Mord 1155. I Konge⸗ 
rætfen, der ledſager Veſtgotalagen, fortolles derom kun at Sverke blev 
dræbt af fin Staldkarl, da han ſtulde vide fra Kirken. Men det er heel 

timeligt, at den argjerrige Magnus har haft Deel deri. Sarxo lader det 
føee ved Nattetid. I vor Gaga tilføjes, at Ragnvald, hans Broder, ligeledeg 
Orms Halvbroder, var Jarl. Hans Regjering var for Reſten ikke langvarig, 
thi endnu famme Aar (1161) blev han fældet af Sverkes Søn Karl. 
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med fig. Dog maa man iffe derfor antage ham for at have været 

en fufdfommen Utetydelighed. Hans Kjekhed i det fidfte Slag, ligefom tidli— 

gere i Det ftore Slag ved Kongebelle, vifer tvertimod, at der i hans fvage og 

Duarlige Legene var en modig og fraftig Sjøl, og at det fornemmelig var 

hans Vanførbed, fom ajorde ham afbængig af fine Omgivelſer, og. 

bragte disſe til at bepandle ham og omgaaes ham, fom om han havde vær 

ret et Barn. — Den opofrende vg næften rørende Hengivenbed, hvor— 

med hans Mænd hang ved ham, vifer at han maa bave befiddet megen 

perfonlig GElftværdigbed, thi hos alle funde det iffe være Henfvn til egen 

Fordel, fom ber gjorde fig gjeldende.  Mavnlig fortælles Dder om den 

anfrede Islænvding Fhorvard Florgeirsføn, Ver 20 War gammelt var ble 

ven Inges Hirdmand efter at være bleven tagen til Naade af 

bam for et Drab paa en anden Hirdmand, at ban ved fin Fil 

bagefømft til Island efter Inges Død erflærede, ikke fiden at ville 

tjene nogen anden jordiff Konge da han iffe trvede at nogen funde 

porde hans Lige, og paalagde fin Broder Are, Da Denne fiden rejfte til 

Norge, at ban ej maatte tage Fjenefte hos den Flof, der bavde fældet 

Kong Inger men at ban Derimod ffulde flutte fig til Den, der hevnede ham, 

og Der indtage hans (Thorvards) Plads; hvilke Bøn Are opfyldte). 

Ogſaa den danſke Furfatter Saro figer om ham, at ,hans berlige 

Aands Sfjønbed ligefom til Haan var ffjemmet ved Legemets Vane 

ffabtbed, og at man bavde ondt for at fige, om han havde mødtaget en 

førre Velgjerning af Skjebnen, end han led under dens Misbandling" *). 

97. Haafon Sigurdsfons forte Herredømme og Fald. Magnus Grlingsz 

føn bliver Konge i Inges Eted. 

Kong Haakon, Heder Det, fagre nu alt Landet under fig, Hvilket alene 

vil fige, at ban (od fig erflære, eller blev erffærer for Konge over det 

hele Land, uden at der endnu kunde være Fale eller Spørgsmaal om nor 

gen Anerfjendelfe fom faadan, bvilfen vel belter ikke nogenfinde blev ham 

til Deel for Gulatbingslagen8 Bedfommende. Imidlertid uddeelte ban 

alle Syſler til fine Mænd, og indfatte ligeledes Gjoldferer i Stæderne. 

Raadflaaningerne om alle disfe MNegjeringsanliggender og fremtidige Pla- 

ner boldtes i St. Hallvardskirfen. Men Fru Coriftina beftaf den Preft, der 

forvarede Kirfens Nogler, til at ſtjule en af bendes Folk i Kirken, faa åt ban 

ufeet funde børe alt, bvad Haafons Mænd forbandlede; og Da hun faaledes 

1) Eturlungafaga I, 38, 40. 

?) Caro, S. 790. 
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havde faaet det at vide, frndte hun Bud til fin Mand Erling i Bergen, at han 

afdrig ffulde tro dem. Det ov beraf fart, bvad der ogſaa ovenfor ev 

antydet, at Erling, Der. fiden Den fidfte Ueniqbed med Gregorius var ble 

ven tilbage i Bergen, havde antaget en Stilling, der ifte udelutfede Mu- 

figbeden af at han maaffee funde gaa over til Haafons Parti, hvis Dette 

fontes ham forvdeeringtigit, og at Dan nu fun ventede paa nærmere 

Underretning om Sejrherrernes Hevfigter og Maner, førend han be 

ftemte fig til, hvorledes han vide optræde. Men Budffabet fra hans Huftru 

fevnede ham intet Balg, og han optraadte derfor fom Hovedet for Det 

Parti, der hidtil havde fluttet fig til Kong Inge. Han fendte Bud til 

alle de Høvdinger, bvilfe han fjendte fom Kong Inges troefte Venner, og 

til alle dennes Hirdmænd og haandgangne Mænd, Der havde overlevet 

Nederlaget, faa vel fom til Gregorius's Huuskarle, og fatte Dem Stevne 

til at indfinde fig i Byen, for at vraadflaa om hvad Ver var 

at gjøre. De fom, og, fom det fynes, i temmelig betyrelig Mængde, 

ffjønt fun faa wdtroffeligt nævnes. — Forſt aftaltes det, at Flokken eller 

Partiet ſkulde vedligeholdes, og Dertil forbandt de fig gjenfidigt at ftaa hin— 

anden bi. Derpaa raadfloges om, hvem de ſkulde tage til Konge. Erling 
ſkakke foreffog, at man dertil ffulve tage Simon Skaalps Søn Nifolas, Harz 

afd Gilles Datterføn, men at Farbroderen Jun Hallkellsſon ftulde fille fig i 

Spidſen for Floffen fom dens Unforer. Dog Jon undflog fig, og nu 

anmodede man Nikolas GStfjaldvarsføn, Kong Magnus Barfods Halvfy- 

fter8 Søn, om at blive Floffens Høvding. Han fvarede, at Det var bedſt 

at tage til Konge en, fom var af virfelig Kongeæt, men til Anforer 

en Mand af anerfjendt Klogffab og Dygtigbed. Man fpurgte derfor 

Arne Kongsmaag, om han vilde fade nogen af fine Sonner tage til Konge, 

thi De vare Kong FInqes Halvbrødre - Arne gjorde opmerffom paa, 

at ingen var mere ættebaaren til Kongedømmet i Norge, end Fru Chri— 

ftinag, Kong Sigurd Forfalufarers Datters, Søn Magnus, og at man 
i Dennes Fader og naturlige Formynder Erling havde den bedſte Un- 

fører, man funde ønffe fig, Da ban var foritandig, Daadkraftig, krigserfa— 

ren, og dygtig i Alt hvad der angif Landets Styrelfe; hvis Lyffen var 

med han, vilde ban bedre end nogen anden funne fremme deres Sag. 

Heri erklarede de flefte fig enige. Det bele bærer ſterkt Præg af at være 

et mellem de fornemfte Howdinger forud aftalt Spil, for at flaffe Erling 

Magten, uden at det Dog faa ud fom om ban felv gjorde fig Umag Derfor. 

Hans Svar pasfede fuldfommen dertil. Det lader til”, fagde ban, 

„at De flefte, man i Denne Sag har henvendt fig til, belft pnffe at und- 

flaa fig for det farefulde Hverv. Jeg anfeer Det ogſaa, om Vi fætte 

Dette Forebavende i Verk, for heel uvift, om den, Der filler fig i Spidfen, 

vil opnaa Hæder og Værdigbed, eller om det vil gaa Pam, fom det ev 
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gaaet faa mange, der vovede noget lignende, idet de nemlig alle miftede 

Deres Ejendomme, nogle ogſaa Livet. Men lykkes Foretagendet, fan det 

ogfaa fet bende, at enfelte da angre paa, at De fra førft af unde 

floge fig. Den, fom paatager fig Dette vanflelige Hverv, maa Derfor nod— 

vendigviis foge at filre fig mod den Mulighed, at de, der nu deeltage 

med bam i Forebavendet, ſiden maaſkee blive hans Modſtandere og Fien- 

der". Alle vare enige i, at Forbundet maatte fiiftes med ubrøvdelig 

Troſkab. ,Saa viljeg da”, fagde Erling afgive min Ertfæring. At tjene 

Haafon, forefommer mig omtrent det famme fom at gaa lige i Døden. 

Og ftjønt jeg fuldelig indfeer den ftore Fare, fom er forbunden med 

nærværende VBeflutning, vil jeg Dog Dbeller vove paa at imøvdefomme 

ederg Ønffe, og paatage mig Unførfelen for Flokken, Hvis Det er eders 

aftes Vilje og Samtyffe, og I ville forpligte eder ved Ed. Her— 

til erflærede alle fig villige Derpaa bley det aftalt, at Magnus 

Erlingsſon ftulde tages til Konge. Der blev ſtrar Holdt FIbing i Byen, 

og ber blev den femaarige Magnus tagen til Konge over bele Landet 

(1161). Alle de blandt de tilftedeværende, fom tidligere havde været Kong 

Inges baandgangne Mænd, gif nu ogfaa han til Haande, og enhver blev 

befræftet i den Bærdighed, ban havde harr under Kong FJnge). 

Grling følte fig imidlertid efter det ſtore Nederlag, fom Inges Par- 

fi havde (dt i Oslo, ikke Verk nok til at binde an med Haafon, men faa 

fig om efter fremmed Hjelp. Her var det Da naturligt, at han forft og 

fremft faftede Øjnene paa Den danffe Kong Valdemar, Knud Lavarvs 

Søn, der nu fiden hans Fætter og Medfonge Sven Erifsføns Nederlag 

og Fald paa Gradebede i Jylland 1157 berifede fom Enekonge i Dan— 

mark, og, underftøttet af den fiatsfloge og frigserfarne Biftop Ubfafon, 

unegtelig var Nordens magtigſte Fvrfte. Valdemar var desuden, fom Søn 

af den rusfiffe Konqedatter FJngeborg, fjodeligt Syſkendebarn til Fru 

(Spriftine, den unge Kong Magnus's Moder, og ſaaledes em af Dennes 

nærmette Frænder. Valdemar havde været i Den bedſte Forftaaelfe med 

Kong Inge, der endog Aaret i Forvejen havde foræret han et præntigt 

Drageftib *).  Uagtet Valdemar bidtil bavde baft faa meget at beftille; 

førft med Fronfejderne mod Kong Svein, fiden med Krige mod Venderne, 

at ban iffe havde funnet blande fig i Norges Anliggender, fatte ban Dog 

aft for megen Priis paa Magt og re, til at ban ſkulde lade Lejligbeden 

ubenyttet til ogfan at erbverve Herredømme der, naar Den af fig felv tile 

1) Haafon Herdebreds Saga. Gap. 21. Snorre, Magnus Erlingsjøns Gaga 

Gay. 1, 

2) Saro, GS. 757. Knytl. Saga, Gap. 119. Ifølge denne forlifte dette Skib 
endnu famme Uar. 
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bød fig. Herom følte vift ogfaa Den floge Erling fig fuldfommen overbe- 
viift. Han ventede fig derhos, fom Det lader, VBiftand af Buris Hen- 

rifsføn, Dronning Ingerids og Henrik Skatelærs Søn, Kong Inges Halve 

Broder, og den fvenffe Kong Magnus's Heelbroder. Buris opholdt fig 

hos Kong Valdemar, juft iffe meget yndet, ja endog fterkt mistænkr af 

denne, men Dog i en Stilling, der i Det ydre vidnede om Magt vg Un- 

feelfe. Hvis Kong Magnus Henritsføn å Sverige, til hvem Orm Kongs- 

broder havde taget fin Filflugt, bavde været mægtig og anfeet, Da havde 

Erling maaſkee lige faa gjerne føgt om Underftøttelfe hos ham. Men 

hans Stilling var yderſt ufiffer, og hans Modftander Karl Sverfesføn 

ftilte bam endnu i ſamme Var ved Liv og Nige. Til Valdemar beflut= 

tede Erling derfor at henvende fig. I Følge med fin Søn, Kong Mage 

nus, Dronning Ingerid, Buris Henrifsføns Moder, hendes Mand Urne 

Kongsmaag og to af deres Sønner, alle de baandgangne Mænd, fom vare 

tilftede, og alle hans egne faavet fom Gregorius'$ forrige Huuskarle, Drog han 

afited paa ti Skibe, vg fejlede over til Jvlland, bvor Valdemar oppholdt 

fig. Det ev muligt, at Erling tog bine fornemme Perfoner med, for at 

benytte fig af deres Jadflydelſe ved det Danffe Hof, men dette fore Følge 

giver Dog unegtelig Nejfen Udfeendet af en Flugt, og fandfonligft er det, 

at han i den førfte Tid, førend ban endnu havde filret lig Hjelp 

fra Danmarf og ordnet fine Forfvarskræfter, folte fig noget ufiffer, endog 

i Bergen, Da Haafon, i VBefiddelfe af Kong Inges bele Flaade, ubindret 

funde overfalde ham.) Erling fandt en venlig Modtagelfe hos Valde 

mar, fom rigeligt føaffede ban alt hvad ban bebøvede til fine Mænds 

Underbold. De havde mange Naadflagninger fammen, bvoraf det ende- 

fige Nefultat blev, at Valdemar tilfagde Kong Magnus al den Hjelp af 

fit Rige, fom ban funde bebøve til at underfafte fig Morge og forfvare 

fig i Herredømmet, bvorimod Valdemar føulde fan Bifen indtil Rygjar- 
bit, eller Grændfen mod Agder, ligefom hans Forfædre Harald Gorms- 

føn og Sven Tjugeſkegg I fin Tid havde befiddet Dette Landffab. Saa 

lidet tog Erling ſtakke Henfyn til Fædrelandets Selvitændigbed, naar Ddet 

gjaldt at fifre ham Magten, og Dette af bann givne Exempel, at føye 

Støtte bos Den Ddanffe Konge og gabne han Adgang til Befiddelfer i 

Norge, fulgtes nu i en Nakke af Aar jftadigt af Det Parti, bvis Hoved 

og Nepræfentant han var, Lendermands-Ariſtokratiet. Heri var Dette Parti 

fig felv ligt fra Erik Jarl og Olaf den belliges Dage. Men VBegreberne 

om et Lands nationale Gre vare Dengang ikke fomne til faadan Udvifling 

fom nu, og Guling var nodfaget til, endog for fin egen Frelfes Skyld, at 

1) Garo, S. 792, fremftiller Erlings Rejſe ligefrem fom en Flugt, og Falder 

hans Ophold i Jylland exilium. Hoveden, S. 600, figer omtrent det famme. 
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ftaffe fig bvad Støtte ban funde, faa fænge han endnu iffe havde faat 

faft Fod at ſtaa paa. 

Medens Erling var borte, fpillede Haafon paa en Maade Meter. 

Strax efter Paaſken drog han med alle de Skibe, der havde tilbørt Kong 

Inge, nord til Forondbjem, og (od fig Der paa Øretbing i Nidaros tage 

til Konqe øver hele Landet. Ved denne Lejlighed vphøjede ban Sigurd af 

Neyr til Jarl. Derpaa vendte han tilbage til Viten, fremdeles med fit 

Dele Følge, og anlob, fom Det lader, Bergen, hvor vi fort efter finde en 

af bans Sysfelmænd. Unfommen til Bifen, Drog ban felv til Junsberg, 

men fendte Sigurd med endel af Flaaden øjter til Kongehelle, for at 

pasfe paa, om Guling fom føndenfra. Men Denne, fom efter wudrettet 

Grende tiltraadte Filbagerejfen fra Jylland, fatte lige fra Skagen over til 

Agder, uden at Sigurd hørte tl ham, og ftorede førft til Bergen, bvor 

hans Mænd Ddræbte den rimeligviig ved Det oven nævnte Beføg af Haa- 

fon indfatte Sysfelmand, ved Navn Urne Brigidarffalle; ftrar Derpaa 

vendte han tilbage, og Drog vjfter langs Kviten line til Tunsberg mod, 

Konq Haafon.  Siqurd Jarl vidfte endnu ikte et Ord af, at ban var 

fommen fra Danmark, men blev liggende paa Vagt fyd ved Elven. Erling 

fagde Vig forft ved Ravnaberg, den nordveftligfte Spidſe af Nøterø, og forblev 

der et Par Dage, beredende fig til Angret, hvilfet imidlertid Haakon, eller 

maaffee vettere Anund Simonsføn, der var hos han i Byen, delavede 

fig paa at møde, idet De opftillede en Fvlfing, beftanende deels af Bymænd, 

deels af hans egne Folk, påa Bryggerne. Erling nærmede fig nu Byen, 

idet han tillige lod et Fragtffib, ladet med Ved og Halm, fom man fak 

Ild paa, drive for Vinden ind mod Bryggerne. Det var Dog ikke hans 

Henſigt at fætte Id paa Byen, men fun at indjage Borgerne Stkret. Han 

bavde til den Ende ladet tvende Rorſkuder befæfte til Det brændende Stiv, for 

at funne ſtyre det og ftandfe det i Farten, naar Det var fommet faa nær 

ind mod Byen, fom ban fynres. NRøgen lagde fig faa tykt ind i Bven, 

at man paa Bryggerne, hvor Haakons Fylking ftod, ej funde fee for fig, 

men felv tog Erling med fine Stibe Plads til Luvart for Ilden, og beſkod 

Fienden. Da Bymændene faa, at Ilden nærmede fig deres Huſe, vg 

mange bleve faarede af Skuddene, tabte De Modet, og befluttede at bede 

Grling om Grid for fig og fin By. Den veltafende Preft Roald, med 

Filnavn Langtale '), fendtes ud til Erling i dette Erende, og han fom 

tilbage med gunſtigt Svar. Det faldt da af fig felv, at de nedlagde Vaab— 

1) Dette Filnavn havde han aabenbart faaet af fin Beltalenhed, der vel ftun- 

dom blev for vidtløftig. Hans lange og veltalende Foredrag omtales ogſaa 

ſenere. 
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nene og gif Hver til fit, faa at Fyltingen paa Bryggen blev heel tynd, idet 

fun Haafons Mænd frode igjen. Enkelte af Dem opmuntrede Dog til lige fuldt 

at møde Erlings Angreb, men Anund Simonsføn, Anforeren, fagde: „jeg 

vil faamænd iffe flaaes for at flaffe Sigurd Jarl Magten, naar han ikke 

engang felv er tilftede” Han flygtede op i Landet og med ham Kongen 

felv og De flefte af hans Mænd. Mange af vem vare faldne. Om denne 

ubæderlige Flugt fvad man en Spottevife af dette Indhold: Anund fagde 

at ban itfe vilde indlave fig i Kamp, førend Sigurd Jarl fom føndenfra 

med Huuskarfene; Magnus's rafte Kæmper ile hurtigt op ad Gaven, men 

Haakons Hoge ſkynde fig afvejen faa fort de funne.” Den hele Begiven- 

bed, og Sigurd Jarls Fraværelfe maa have forefommet alle, Der ikke 

fjendte De nærmere Omftændigheder, aldeles uforklarlig, og Dette er rimelig 

viis Grunden til, at den danſke Forfatter Saro endog fortæller, at Si- 

gurd flog Haanden af Haafon, fordi denne ej vilde flaffe ham de nødven= 

Dige Penqe til Krigsudgifter. *) For Meften frer man af Beretningen felt, 

at Der berffede Stinfyge og fpendt Forhold mellem Siqurd og Haafons 

fortroligite Ben og NRaadgiver, Anund Simonsføn. Haakon tog, fom han 

faa ofte bavde gjort, Bejen over Land til Throndhjem, bvorben ogſaa 

Sigurd Jarl, ved Gfterretningen om det forefaldne, begav fig med de Skibe, 

han havde hos fig. Men alle de Skibe, fom Kony Haafon havde haft 

i Funsberg, bvoriblandt Bøfeiuden, der forben havde været Inges Kon- 

geffib, fit Erling i fin Vold. Han underlagde nu Kong Magnus hele 
Bifen, Agder, Rogaland og Hordaland, idet han Dvog veft: og nordover 

fangs Kviten til Bergen, Hvor ban tilbragte Vintren (1161—1162), og 

i Løbet af denne (od drebe FIngebjørn Sipil, Kong Haafons Lendermand, 

i Nordfjord. Kong Huafon tilbragte Vintven i Throndhjem 2). 

Om VBaaren utbod Haafon Leding, og udruftede en Flaade og 
Hær, for at Drage fydover mod Erling. Af de Høvdinger, fom Da 

enten vare hos Kong Haafon, eller ſamlede fig vom bam, opreg- 

ner Sagaen følgende: Sigurd Jarl Jon Sveinsſon, Der havde for- 

1) GSaro, S. 592. 

2) Haakon Herdebr. Saga, Gay. 23, 24. Snorre, Magnus Erl. S. Gap. 3,4. 

I bisfe Kongefagaer ftaar der, at Erling laa nogle Nætfer ved „Rosſanes“, 

førend han fagde ind til FJunsberg. Gturlungafaga IL. 40 nævner derimod 

Ravneberg", d. e. Ramberg, den nordveftlige Spidfe af Noterø, og dette 

er viftnok rigtigere. For Reſten gjør denne Gaga urigtigt to Slag af det ene, 

idet den figer at Erling og Haakon førft holdt Slag i Tunsberg, hvor Haa— 

kon flygtede, og Fort efter ved Ravneberg, hvor Haafon ligeledes tog Flug- 

ten. Hoveden (Savile, S. 600) omtaler ogfaa dette Slag, fom Slaget ved 

Tunsberg, men nævn er Fun ect; han figer udtryffeligt, at Erling tog 

Haakons Flaade. 

Munø. Det norite Folte Hiftorie. J. I. 58 
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raadt Kong Inge ved Oslo, Eindride unge, Anund Simonsfjøn, Philip 

Petersføn, Pbilip Saada-Gyrdsføn, Nagnvald Kunta, Sigurd Kaapa, 

GSiqurd NRuva, Fredrik Køna, gift med en Datter af Gutborm paa Mein, 

Maftell af Forland, maaffee en Frænde eller Søn af biin Egil Aaſkells— 

føn, der blev bængt med Steigar-Thore; Ford, Søn af Gunnar Gjalde 

fere og Stadar-VBjarne. Flere af disſe omtales ikfe tidligere; enkelte, 

natnfig Fredrik, vare throndhjemſke Lendermænd, men efter flere befynderlige 

Tilnavne ſkulde man ogfaa være friltet til at antage dem forat bave hørt 

tif de forben beftrevne Elpegrimers og Grændferøveres Tal. Erling flaffe 

havde ogſaa en betydelig Krigsmagt hos fig. Det var bans Henfigt at 

fomme Haakon i Forfjøbet, og Dertil betjente ban lig af folgende Lift. 

Han lagde Forbud paa alle de Stibe, der agtede fig nord til Nidaros, 

under Paaftud af, at Bergensmandene beller fortjente at faa de gode 

Varer, hvormed de vare ladede, om Gjerne end maatte fælge Dem nor 

get billigere, end at de ffulde fomme Fienderne til Gavn. Den egentlige 

Grund var dog Den, at ban vilde forebygge at Haafon fit nogen fom belft 

Efterretning fra Bergen, førend den belejlige Tid fom. Paa denne Maade 

ſamledes Skibe i mængdeviis til Bergen, thi bver Dag anfom der flere, 

men intet vejfte bort. Erling fod imidlertid Ord udgaa om, at ban agtede 

at forblive i Bergen, og, bvis Haakon ſkulde fomme nordenfra for at an- 

gribe ham, oppebie Angrebet der med fine Benner og Frænder. Han lod 

allerede gjøre Anftalter til at fætte fine Sfibe pan Land, og begyndte med 

de mindjte vg lettefte. Herved fil man end mere Syn for Sagen om at 

han agtede at flaa fig til No i Bergen. Da nu alle troede dette fuldt 

og faft, lod han en Dag Handelsffivenes Styremænd fammenkalde til et 

Møde, og erflærede her Forbudet opbævet, faa at enhver funde Drage bort, 

naar og hvorhen ban vilde. Alle de, der faa fænge havde ftundet efter 

at fomme bort, benyttede fig med Glæde og ufortovet af Den uventede 

Tilladelſe; der blæfte en gunſtig Søndenvind, og endnu inden Noontimen 

famme Dag havde de forladt Havnen; enhver føgte at fomme forud for 

Den anden, og jo burtigere Skib han bavde, Defto fortere ffyndte han fig 

nordefter. Da bele denne Handelsflaade fom til Nordmøre, traf den Kong 

Haafon med hans Krigsmagt, ivrig beftjefriget med at paaffynde Udruft- 

ningevne, og faa de opbudne Ledingstropper og tilfaldte LendDermænd famlede. 

Han bavde I lang Tid iffe hørt det mindfte fra Bergen, men fil nu vide, 

at Erling agtede at forblive der, at han allerede havde gjort VBegvyndelfen 

til at fætte Sfibene paa Land, vg at ban intet funde vænte mindre end 

at møde (Erling i De Farvande, Qvor han nu befandt fig. Han fejlede for 

det førfte ind til Kjøbftaden Vedø, hvor ban blev liggende nogle Dage, 

idet ban fendte Anund og Sigurd Jarl ind i Raumsdalen, faavel fom andre 

Mænd omkring i Nordmøre og Søndmøre for at flaffe Folk og Skibe. 
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Siden drog han ogfaa felv fyvefter til Søndmøre for at paaſkynde Hjelpe- 

troppernes Ankomſt. 

Det var en Søndag "), at Erling ſkakke havde tilladt Kjobmandsfki— 

bene at vejfe fra Bergen. Om Firsdagen, da Mesfen var til Ende, blev 

der blæft i Kongs-Ludren, alt Krigsfolfet og Bymændene bleve fam- 

menfaldte, og Befaling given til at færte de Sfibe i Søen igjen, fom alle- 

rede bare landſatte. Erling holdt derpaa Huusthing med fine Fropper 

og Ledingsmændene, forfyndte Dem fin Henfigt, ſnareſt muligt at drage 
Haafon imøde, udnævnte Skibsbefalingsmænd, og lod oplæfe deres Navne, 

der havde at tage Plads paa Kongeftibet. Han befalede enhver at indfinde 

fig og vufte fig I det. bam beftemte Rum, og truede enhver Den med Straf 

paa Liv eller Lemmer, fom endnu Dvælede efter i Byen, naar ban fejlede 
affted paa Bofefuden. Orm Kongsbroder og de flefte -Stibe, fom endnu 

ikke bavde været fandfatte, fejlede allerede bort om Uftenen. Dagen ef- 

ter, førend Mesfe boldtes i Byen, drog Erling affted med de øvrige. 

Hans hele Flaade beftod af 21 Stite, af bvilke flere tilhørte Lendermæn», 

Der havde vpperligt Mandffat. Hans Søn, Kong Magnus, var ligefedes 

med. Da Erling fom noget forbi Fjordene, fendte han en Skude ind 

til Jon Hallkellsſons Gaard, og lod hente Nifolag, Simon Skaalps og 

Marias, Kong Harald Gilles Datters, Son, fom der opfoftredes. Han 

blev bragt ombord paa Kongeffibet. Det vil erindres, at Nifolas var 

den, fom Erling felv ved GSammenfomften i Bergen aller førft foreflog til 

Konge, og ban har vel frygtet for: at et Parti maaffee endnu vilde op— 

ftille ham fom bans Søn Magnus's Medbejler, ifær da Fon Halltells- 

fen, fom det vil fee8, neppe var at lide paa. Fredags Morgen i Otten 

feflede de ind i GSteinavaag paa Søndmøre, mellem Aſpo og Hesø. 

Kong Haafon faa da i en Havn i Narheden med 14 Skibe. Han felv 

og hans Mænd vare oppe paa Oen og fornøjede fig ved Leg; Lendermæne 

dene fad paa en Hoj i Nærbeden. Da faa de en Baad fomme føndenfra, 

roet af to Mænd i faadan Fart, at de ved hvert Aaretag love fig falde tilbage 

fige ned i Kjølen; da De fom til Land, gave de fig iffe engang Tid til 

at fæfte Baaden, men ilede op i fuldt Let. Hevdingerne fagde ſtrar 

at disfe Mænd maatte have en vigtig Tidende at melde. De ftode op 

og gif imod dem. Da de mødtes, fpurgte Anund Simonsjøn: funne I 

fige o8 noget Nyt om Grling ſkakke, fiden I føynde eder faa?" Den før- 

fte, der ganfte aandpuften funde faa Mole, fvarede: , ber fommer juſt Er— 

fing fejlende føndenfra mod eder med 20 Sfibe eller deromkring, De flefte 

forfvarligt ftore: om et Øjeblif ville I far Sejlene at fre". Da fagde 

Eindride unge: ,for nær Naſen, fagde Karfen, blev ſtudt i Øjet". De 

1) Maanedsdagen angives ikke. Nimeligviis var det i Mai eller Juni, 
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ftyndte fig didden, hvor bine vare i fuld Leg, Ludrene fød, og alle Mand 

faldtes iilfomt ombord. Det var juft paa den Tid- af Dagen, Da de 

ftulde fætte fig til Dogurd. Nu ftimlede alle til Skibene, bver til det 

fom faa nærmeft, uden nogen Orden, faa at Skibene bleve bøjit ulige be— 

fatte.  Moyle toge til Aarerne, andre rejfte Mafterne, de toge Vejen 

nordefter, for at fomme til Veda, af hvis Indbyggere de væntede fig Hjelp. 

Nu faa man fra begge Flaader gjenfidigt binandens Sejl. Erling fatte 

ivrigt efter be flygtende, forbi Hildre, gjennem Midfjørden og Moldefjur- 

den. Eindride unge harde er Langftib ved Navn Draglaun, en for 

Busfe, fom i Forvirringen var bleven alt for fvagt bemandet, Da mange 

af dets Befætning var løbet over paa andre Skibe. Det ſakkede derfor 

bagefter Haakons øvrige Flaade, og indbentedes ligefor Øen Sekken, 

nær ved Vedø, af Bofefuden, fom Erling ſkakke ftyrede, og fom firar bagede 

fig falt i det.  Haafon var næften fommen lige til Vedø, da man paa bans 

Skib hørte Ludrene føralde, og faa, at flere Skibe vendte om, for at kom— 

me (indride til Hjelp. Han gjorde Da Det famme, og faaledes begyndte 

Slaget. Det varede iffe fænge, forend Krigerffaren paa Haafons Skib 

adfplittedes.  Noyle faldt, andre gif overbord.  Haafon felv Faftede en 

graa Kappe om fig, og lob over paa et andet Stib. Men i Forvirrine 

gen merkede ban iffe, at Dette var et af De fiendtlige, førend Det var for 

filve, da ban allerede var ganſke afffaaren fra fine Mænd og øvrige Skibe. 

Han gif derfor over paa Bokeſuden, frem i Forftavnen, gav fig der tile 

fjende før Stavnboerne, og bad om Grid. Han fit den, og Stavnboerne 

toge ham til fig. Imidlertid var Der fleet et ſtort Manvefald, fær 

blandt Haafons Mænd; men blandt Dem, fom vare faldne ombord paa 

Bøfefuden, var ogfan Nikolas, Simon Skaalps Søn, bvis Drab blev tile 

ffrevet Erlings egne Krigere: uden al Thibl havde ban ogfaa maget Det faa- 

fedes for derved at flille fin Søn af med en farlig Medbejler, uden at 

det Dog faa ud, fom om han felt voldte hans Dod.  Strar derefter fle- 

De Der en Standning I Kampen, og Skibene flilte fig fra bmanden. Da 

blev det fagt Erling, at Haafon var fommen ombord paa bans Skib, 

men, at Stavnboerne havde faget ham til fig, og truede at forfvare bam med 

Magt bvis man vide tilføje bam noget ondt. Fet var naturligt, at De bavde 

Medynk med hans Ungdom, han var nemlig neppe endnu femten Aar 

gammel, og ganffe barnslig i fit Væfen: alle og enbver vidfte, at Det var 

hans Høvdinger, fom raadede I bang Navn, og at ban felv bavde liden 

eller ingen Deel 1, hvad der ſtede. Erling bveroligede ftrar Stavnboerne 

ved at fende en Mand forud i Skibet med den Hilfen til dem, at de fun 

ftulde pasfe godt paa Haakon, faa at ban ej undDfom; ban pavde intet 

imod at ffjenfe ham Grid, bvis de andre Høwdinger famtyffede deri, og 

hans Parti ftrar underbandlede om Fred. Stavnboerne modtoge denne 
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Hilfen med de varmefte atfigelfer. Men i det famme fod Erling ſtode 

af alle Kræfter i Ludren, og befalede fine Mænd at angribe de Sfibe, 

fom endnu iføe vare ryddede, da De neppe nogenfinde vilde faa bedre Leje 

fighed til at bevne Kong Inge. Alle iftemte nu Hærftrig, opeggede hin— 

anden indbyrdeg, og fornvede Angredet. I Denne Tummel fit Konq Haa— 

fon fit Baneſaar. Man friftes til at antage, at dette ffede ved Erlings 

egen Foranftaltning, (igefom nys Nikolas Simonsſons Drab, ja det feer 

endog ud til, at Sugaftriveren felv bar været af Denne Mening, uden dog 

figefrem at udtale Den"). Da Haafons Mænd erfarede hans Fald, 

bleve de fom vafende af Forbitrelfe, roede til af alle Kræfter, faftede 

Skjoldene fra fig og bug om fig med begge Hænder, fuldfommen kigegyl 

Dige om Deres Liv. Dertne Hidfigbed fom dem felv til ftor Skade, da 

De derved blottede fig for Fiendernes dræbende Stød. En Mængde af 

Haafons Mænd faldt, deels af Denne Grund, deels ogſaa fordi Erlings 

Krigsmagt var dem fangt overlegen i Folketal. Om Grid nyttede det ej 

at bede, undtagen De faa, fom Hovdingerne toge i Beftyttelfe mod Fil- 

fagn om en Løsningsfum. Blandt de Høvdinger, fom faldt paa Haa- 

fons Side, nævneg Sigurd Kaapa, Sigurd Hjupa og Ragnvald Kunta. 

MNogle af bans Skibe undfom ind i Fjorden, faa at Befætningen derved 

frelfte fit Liv. Korg Haafons Lig bragtes førft ind i Raumsdalen og 

blev der begravet; men Haafons Broder, Kong Sverre, fød det fiden ope 

tage, bringe til Midaros og begrave i Steenveggen i Chriſtkirkens Cor 

paa Sydſiden. Haakon var fmuf af Udvortes, velvoren, høj, fmal om 

Livet og meget bredffuldret, hvorfor bans Krigere Faldte ham Haafon Her- 

debred; han var lyſtig I fit Væfen nedladende, barnslig og fjær i at 
lege, og færdeles afdoldt af Amuen; men for Reften var han fun Konge 
af Navn, og det er uviſt, hvorledes hans Charafteer vilde have teet fig, 

Hvis ban havde nanet en modnere Ulder. 

Erling ftaffe og Kong Magnus droge nu med hele Flaaden ind til 

Nidaros, og lagde Landet under fig, hvor De fom. I Nidaros (od Er— 

fing tifftevne Øretbing, hvor Magnus nu blev tagen til Konge for det 

hele Land. — Grling dDvælede dog ikfe længe der, da Fyrønderne tyftes 
ham itfe at fide paa, men begat fig tilbage til Bergen, og ud paa Ho— 

ften til Funsberg, bvor ban agtede at tage Vinterophold. Hele Flane 

1) Den blotte Omftændighed, at Stavnboerne vare faa ivrige for at bevare 

Haafons tiv, maatte være Erling nok til at frygte ham, endog fom over: 

vunden; og hvad han ej havde taget i BetænÉning at gjøre mod Nikolas, 

maatte falde ham endnu lettere at gjøre mod Haakon. Han føilte fig faa- 

ledes paa een Gang ved tvende farlige Medbejlere. 



918 Magnus Erlingsføn og Sigurd Martusfoftre. 

den og alt, bvad der hørte til Forfvarsværfenet, var i hans Naadighed. I 

Viten oppebar han alle fongelige Indtægter "). 

98. Sigurd Sigurdsføn (Markusfoftre) tagen til Konge i Haafons Sted. 

Hans Nederlag og Undergang. 

Sigurd Jarl og Anund Simonsſon vare, fom vi bave feet, fort 

før Slaget ved Sekken fendte ind til Raumsdalen, for at famle Folt 

Til dem begave fig nu ogfaa Eindride unge, Fredrik Kona og endeel flere 

Høvdinger, der vare undfomne fra Slaget, og itte vilde unvderfafte fig 

Sejrberren. De holdt fin Flok fremdeles famlet, og Partiet vedlige, for- 

lode Skibene å Raumsdalen, og begave fig øfter til Oplandene, for at 
tage fig en my Konge i Haakons Sted. Hertil udfaa de nemlig 

Sigurd, Søn af Kong Sigurd Mund, der opfoftredes hos Sigurd 

Jarls Frænde og Granne, Marfué paa Skog ?), bvorfor han 
fædvanligviis foldes Sigurd Marfusfoftre. Efter Sigurd FJarls og 

andre Høvdingers Filityndelfe gave Oplændingerne | ham  Kongenavn, 

rimeligvis paa Gidfivathing (1162). Den nye Konge var endnu, fom 

man maa formode, et Barn, i det mindfte omtales han itfe en enefte 

Gang fom bandlende paa egen Hand. Hans FIilbængere eller vettere 
Herrer havde endnu en betydelig Styrfe famlet, men i to Ufdelinger, faa- 

fedes at den faafaldte Konge og Marfus med den ene holdt fig i de in- 

dre Gyne, hvor de vare mindre udfatte for Fare, medens derimod Sig— 

urd Jarl med fine Skarer og Lendermændene faa paa Vagt mod Ungreb 

af Finden, og Derfor af og til ftreifede ned i Viken, det vil ber fige dens 

øvre Deel, omkring Oslofjorden. Men da den Deel af Landet, de bav- 

De inde, var faa ubetydelig, og deres ftore Froppeantal frævede betydelige Be— 

foftninger, fom de fnart å den frørfte Pengemangel, og faa fig nodte til 

at famle, bvad de bebøvede, paa bejft utilbørlig, ja endog ulovlig Vis, 

deels ved baarde og uffaanfomme Netsforfølgelfer, Der kaſtede Boder og 

Gods-Inddragninger af fig, deels ogfaa ligefrem ved Man. Men da 

Niget paa Denne Tid var i en meget blomſtrende Filftand, og Bønderne, 

fom allerede forhen omtalt, vare vante til at nyde fin Velftand i No og 

pidtil iffe havde været ftort befværede ved De Fronfejder, Der førtes mel 

fem Kongerne og meftendeelg ved disſes egne og Lendermændenes Huus- 

1) Haafon Herdebreds Saga, Gap. 26—29. Magnus Erlingsføns Saga Gap. 

9. Snorre, Magnus Erlingsfens Saga Gap. 5—9. Hoveden S. 600, Gla- 

get, hvor Haakon faldt, Ealdes her Slaget ved Vedo. 

2) Stog, nu Stoug ved Mjøfen i Ringsakers Preftegjeld, Broteims Unner, 

ligger itfe langt fra Sigurd Jarls ACttegaard Reyr eller Rør i famme Prez 

ftegjeld. 
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farle, gjorde flig ulovlig Fremfærd overordentlig Opfigt, og vakte den 

ftørfte Forbitrelfe. Af Denne Grund, og fordi Vitverjerne, forben ivrige 

FIilhængere af Kong Inge, nu ogfaa havde overført Deres Kjærlighed paa 

Magnus og Erling, der repræfenterede det famme Parti, lykkedes det Er— 

fing at væffe den ftørfte Forbitrelje mod Floffen paa Oplandene. Han 

boldt ofte Thing med Bønderne, og der blev idelig talt om de Volds- 

gjerninger, Siqurd$ Mænd begif. Det var en beldig Gjerning, bed det, 

om man funde faa den Flok i Bund og Grund vdelagt, og faadan Fale 

vandt Bøndernes bojefte Bifald.  Ffær talte Urne Kongsmaag baade 

vidtløftigt og baardt om Denne Sag; han bad endog alle dem, der vare 

paa Ibinget, Krigsmænd, Bønder og Bymænd, efter Den i Loven fore- 

førevne Form ved Vaabentag at dømme Sigurd Jarl og hele hans Flok 

i Djevelens Bold baade levende og døde, - Ogſaa Preften Roald Lang- 

tala boldt et Foredrag i Dette Øjemed. Og, figes der, faa opbragt 

og uftvrlig var Forfamlingen, at de alle gif ind derpaa, og en flig ubørt 

Dom blet affagt efter alle lovlige Former. Erling hodt Julegilde i 

Tunsberg, og udbetalte ved Kvundelsmisfe Krigsfolfene deres Sold. Hver 

Nat fød ban tolv Mænd holde Vagt i Byen '). 

Sigurd Jarl ſtreifede fremdeles om bift og her i Viten og paa Oplandene, 

Hang Styrke var betydelig, og mange underfaltede fig bam, Dog meft af Frygt; 

mange maatte betale Penge. Flere af Floften fendte dog hemmeligt Bud 

til Erling for at tilbyde Underfaftelfe og bede om Grid. Erling fod 

dem fvare, at alle, der nedlagde deres Vaaben, ſkulde faa beholde Livet, 

men &andsvijt fun de, Der iffe havde forbrudt fig altfor meget movd ham. 

Dette Svar var uflogt, thi Da hine hørte, at iffe alle, fom faldt fra Sig— 

urd, funde være fifre paa Landsvift, foretraf de at blive Sigurd tro: 

de fleite vidfte med fig felv, at Erling anfaa dem for at have groveligen 

forfyndet fig imod ham. Blandt dem, fom underkaftede fig Erling, var 

Poilip Gyrdsføn, der fit fine Gjendomme tilbage, og Ddrog hjem til fin 

Gaard. Men iffe længe efter fom nogle af Sigurd Jarls Mænd og 

fløge bam ibjel. Overhboved føgte De fra begge Sider ved idelige Overfald 

og Manddrab at gjøre binanden Stade, faa at det paa denne Tid maa 

bave gaaet faare uroligt og blodigt til i det hele Strøg mellem VBifen og 

Throndhjem 2). 

FI Begyndelfen af Langefaften (1163) fit Erling Nys om, at Sig— 

1) Magnus Erlingsføns Gaga, Gap. 2. Snorre Gap. 10. Det ubørte i Hiin 
Dom, hvorover Sagaffriveren anker (han Éalder det udæmavark) er natur= 

ligviis, at man tiltog fig atfradømme andre Menneffer jordiff Lyffe og evig 

GSalighed, ligefom man dømte Folk fra Gaard og Grund. 

?) Magnus Erlingsføns Saga, Gap. 3, 4. Snorre Gap, 11, 12. 
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ud Jarl agtede fig imod ham. Man fpurgte til ham fnart ber, fnart 

Der, fnart nærmere fnart fjernere; Erling [od derfor holde Udkik paa alle 

Kanter, og for Sifferbeds Skyld fod ban Krigsfudrene hver Aften falde 

Mandffobet under Vaaben ovenfor Byen, hvor det faa forfamlet om Næte 

terne, færdigt til at træde å i Fylking. Gfter en Uges Tid fit man ende 

fig Bud om, at Siqurd iffe var langt borte, nemlig paa Ree, omtrent 

balvanden Miils Vej nordveftenfor Byen). - Han gav frar VBefaling 

til Opbrud, og medtog, foruden fine egentlige Krigsmænd, ogſaa alle 

fampdygtige og bevæbnede Bymænd, faa vel fom de tilftedeværende Kjøb- 

mænd, paa 12 Mænd nær, Der bleve tilbage for at pasfe paa Byen. 

Hver Mand medbragte Levnetsmidler for Dagen. Opbrudet frede Firs- 

Dag i den anden Fafteuge (1902 Febr.) om Gjtermiddagen, men det 

varede fænge, førend man fit 'hele Froppen ud af Byen, og faar 

ledes tiltraadtes egentlig iffe Marſchen førend ved Nattetid. Paa bver 

Heſt fad to Mand, der tillige havde Skjold folles. Ved Optællingen 
befandtes Den hele Skare at uDgjøre 13 Hundreder (1560 Man»). 

Grling fif ni nærmere Underretning om, at Sigurd Jarl befandt 

fig paa Gaarden Ramnes med 600 Mand *). Han (od fit Mandftab 

falde fammen, og meddeelte Dem Dette; alle vtrede Ønffe om, at man 

ftvar føulde ffynde fig derben, for at komme uførvarende over ham, ome 

ringe Hufene, og ride endnu famme Mat. Dette var Dog ikke efter 

Grlings Hoved.  Viftnok”, fagde han, jer Der mange i Sigurds Flok, 

hvis Gjerninger vi alt for vel mindes, faafom de have været med at dræbe 

Kong Inge og mange af vore Benner, bvilfet altfammen ev feent at opregne. 

De have udrettet mangt og meget beraf med Djevelens Kunſter og Mie 

Dingsffab, thi hvor meget end man fan have forbrudt fig, ftemple dog vore 

Leve og Landfens Net fom Nidingsffab og Snigmord, at drabe Folt 

ved Mattetide. Hiin Flok har nemlig efter trodfyndige Folks Naav 

1) Mee Faldtes i Fortiden, og Falbes maaffee endnu, det Strog eller Hered, der 

udgjør Namnes Hovedfogn nordveftenfor Tunsberg. Den Omftænvdighed 

at Sigurd Jarl, der faldt i bette Slag, var fra Reyr paa Hedemarken, og 

tigheden mellem Reyr og Ree har forledet Forfatteren af Sturlungafaga til 

at forverle begge Steder, idet han (IL 40, S. 110) lader dette Slag ftaa 

npaa Neyr fort fra Hamarkaupang“. 

GSaaledes de ftørre Kongefagaer. Fagrſtinna nævner itfe Ramnes, men 

derimobd „Dynduxſtad“, et Navn, faa befynderligt, at man maa antage det 

forvanffet fra „Lindeſtad“, hvilket er Navnet paa en betydelig Gaard en 

Fjerdingsvej øftenfor Ramnes. J faa Fald bliver den Ua, fom nedenfor 

omtales Lindeſtad-Elven; eller ogfaa maa det — hvad der er det rimeligfte — 

være den Aa, der kommer fra VBeft, gjør en Bejning fønten om Ramnes, 

og berpaa løber en ubetydelig Strækning i Nord, indtil den ved Tuft fale 

der i Lindeftad-Elven. 

— 
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holdt Slag om Natten, iffe ved bøjlys Dag, og ved flig Fremferd Lave 

dDe drevet det til at overvinde og fælde flige Hovdinger, fom habe bukket 

under for dem '). — GSaadan ftammelig Ferd ville vi Derfor overlade til 

dem, men felt derimod følge andre og bedre Hovdingers Grempel, idet 

vi ftride ved hojlyps Day og i ordentlig Fylking, uden at ſtjele os paa 

vore Fiender om Natten. Vi have Folt not imod dem, og ville oppe— 

bie Dagen, det vi holde os fammen i Fvlfing, for det Filfælde at de 

ſkulde ville angribe os“. Mandftaber fatte fig Derfor ned. Nogle gjorde 

fig Lejer af endeel Hoſtakke, fom de toge fra binanden, andre fad paa De- 

reg Skjolde, og ventede faaledes, indtil det blev lyſt. Sigurd Jarl havde 

iffe faaet Nys om, at Erling nærmede fig, førend han allerede var fom- 

men ganffe nær ved Gaarden. - Hans Mænd ftode da op, og vabnede 

fig. De vidfte iffe vet Befted om, bvor mandſterk Erling var: nogle 

vide derfor fly, andre DdDerimod blive. Sigurd var forftandig og veltas 

fende not, men anfaaes iffe for fynderlig bebjertet. Han vide belft at 

man føulde undvige, men da han maatte børe meget ilde for Denne Mode 

føshed, beftemte ban fig til at blive. Da det beqyndte at lysne, fylfede 

Anførerne paa begge Sider Ddereg Hær. Sigurd vpftillede fin Fylking 

paa en Sfraaning mellem Gaarden og den forbiløbende Aa, over bhvilfen 

der Va, fom nu, gif en Bro. Erlings Fylking ftod paa Den anden Side 

af Aaen og Broens bagenfor Fvlfingen boldt en Frop vel bevæbnede 

Mænd til Heft, og de havde Kongen imellem fig. Da Sigurds Mænd 

faa, hvor ftor Folfemonen var, fvigtede Movdet dem, og de vtrede, at det 

nof var raadeligft at foge til Skogs. Men Sigurd fvarede: ,I pleje 

at ſige, at jeg iffe bBefidder noget Mod. Mu fkal det vife fig; enhver 

fee fun til, at han iffe flyer eller fvigter, førend jeg. Vor Stilling ev god: 

fad dem fun gaa over Broen, men naar Merfet er fommet vver, 

ftulle vi ftyrte ned avd Bakken over dem; blot nu ingen Vil vige 

fra fin GSidemand”. Sigurd var iført en rodbruun Kjortel, rød Kappe 

med opbeftede Sfjød, og Filtffo paa Fødderne; fandfynligvits for ej at 

glide paa Svollen. Han havde Skjold, og et Sverd, fom ban Faldte Ba— 

ftard. „Gud ffal vide”, fagde ban, ,at beller end at faa en Mængde 

Guld, vilde jeg naa hen til Erling ffaffe om Det faa var fun med et enefte 

Hug af Baſtard“. 

Erlings Folk vilde gaa over Broen. Men i dets Sted fod han 
Dem gaa over Agen højere oppe, bvor Der var mere jevnt, og hvor den 

med megen Lethed lod fig pasſere. Derved forfpildtes Jarlens Yan, 

1) Her figter Erling, fom man feer, til Hiint Rygte, at Anund Simonsjøns Mo» 

der havde ladet anftille Trolddom for at erfare den bedfte Maade, hvorpaa 

man tunde faa Kong Inge fældet. 
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at bans Mænd i fuldt Lob flulde fyrte fig ned over Erlings. Han 
maatte nu lade fin Hær gjøre en tilfvarende Bevægelfe paa Den anden 

Site, bvorved den fom til at forlade fin fordeelagtige Stilling paa Hvje 

den, da Denne efterhaanden fæntede fig. Umiddelbart før Overgangen 

over Aaen lod Erling fine Mænd fynge Pater noster og gjøre en Bøn 

til Gud om, at den maatte fejre, der havde Metten paa fin Side. De fang 

da Kyrie eleison, og floge med Sverdene paa Skſoldene. Bed Vette 

Gny bleve tre Hundreder af Erlings Mænd — rimeligviis af de mindre 

itridvante Folk fra Byen — ænaftelige til Move, og toge Flugten *). 

Men da han alligevet havde Overmagten paa fin Side, brød ban fig ikke 

noget berom, men gif over Aaen med fine Mænd.  Jarlsmændene iftemte 

Harſkrig, men de maatte modtage Angrebet ved Foden af Bakken, i Ste— 

det for, fom fra ført af beftemt, felv at funne angribe ovenfra. Striden 

førte8 førft med Spyd, fiden med Sverd. Snart faa man Jarlen$ Banner 

vige tilbage; Erling og bans Mænd fom op paa Bakfen, og nu varede 

det iffe fænge, førend FJarlens Mænd flygtede ad Sfoven til. Sigurd 

Jarl blev tilbage, og hans Mænd bade ham at undfly. „Nej“, fagde 

ban, ,fad os holde os frem faa fænge vi funne!" I Spidſen for 

den filfe Hov, fom endnu fulgte bam, gjorde han et fortvivler Anfald, 

buggende til begge Siver, men maatte butte under for Overmagten. Han 

faldt tilligemed Jon Sveinsſon og 60 Mand. Erling havdeitfe miftet mange 

Folk og forfulgte de Flygtende til Skoven; der ftandfede ban, og vendte 

om igjen. Paa Filbagevejen fom han til det Sted, bvor Sigurd Jarl 

faa. Han var endnu itte vigtig død, men Kongens Tralle havde allere— 

1) Dette Sted er noget dunkelt i Sagaerne, Det undlader nemlig ej at fynes 

noget underligt, at netop Erlings Mænd føulde tage Flugten af Frygt over 

det muntre Vaabengny i deres egen Har. Fagrſtinna beretter ogfaa paa 

dette Sted, at det var tre Hundreder af Jarlené Mænd, fom flygtede, og 

at Erling og hans Mænd ,fulgte bem over Broen", Men ogfaa dette 

fynes noget utroligt, thi tre Hundreder vare mere end Halvdelen af Jar- 

lens hele Hær, og det er ikke rimeligt, at be øvrige i faa Fald vilde være 

blevne tilbage. Man nødes derfor til at antage, at det virkelig var tre 

$Hundreder eller 360 Mand af Erlings Hær, fom flygtede, men I faa Fald 

fynes det ogfaa rimeligt, at det VBaabengny, der flog dem med Skral, hør- 

tes fra den fiendtlige Har.  Dg faaledes ber man maaffee ogfaa retteft 

forflave den bunke Jexrt. Der ftaar: „Da fagde Erling, at de frulde 

fynge pator noster og bede, at de maatte erholde Sejren, fom bedft fortjente 

ben. De fang da Kyrie eleison, og floge paa SkHoldene". Da der ikke 

ftaar, at han bad fine Mænd fynge Kyrie eleison, ligger den Slutning nær, 

at Ordene „De fang da Kyrie" ov. f. v. gaa paa Sigurds Har, og rettere 

feulde overfættes: ,,hine (Sigurds Mænd) fang da 9. e. ligeſom til Gjen 

gjeld for Sangen i Erlings Hær) Kyrie eleison, og floge paa Skjol— 
dene, 
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de givet fig å Ferd med ham, for at drage Klæderne af ham. Ved Si— 

den af ham faa bang Sverd mid Skeden paa. Erling tog det, banfede 

dem med Det, og bød Dem pakke fig bort. Man erfarer beraf, bvavd der 

ev merfeligt not, at der faaledes paa Denne Tid endnu var Tralle i 

Norge, men deres Antal var viſtnok udetvdeligt, og De fandtes rimeligvis 

fun hos Kongerne og De aller fornemfte Mænd. Erling vendte tilbage 

til Funsberg, hvor ban fremdeles blev fiddende. Syv Dage efter Sig— 

utd Jarls Fald (26 Fedruat) fif Erlings Mænd fat paa Gindride 

unge; Der figes bverfen bvor, paa bvilfen Maade, eller ved bvilfen Kej- 

ligbed: fun faa meget feer man, at ban fom til Skibs, og fandfynligviis 

er han Da fommen veftenfra, i Haab om at finde Sigurd etfteds I Viken. 

Han blev drabt med hele fit Skibsmandſkab "). 

Men frjønt Erling nu havde faaet Bugt med Sigurd Jarl og mange 

af hans Mænd, var Partiet dog endnu iffe tilintetgjort, thi den faa- 

faldte Kong Siqud og hans Fofterfader Markus holdt fig med deres 

Folk paa Oplandene, hvor De ved Sigurd Farls fidfte Fog ned til Vi- 

fen vare blevne tilbage. Da VBaaren fom, toge de Vejen oſter til Vifen 

og fige ned til Ranafylke, hvor de ffaffede fig Stibe. Ved Efterretningen 

herom føyndte Erling fig øfter efter Dem, og traf Dem i Kongehelle. De 

flygtede op paa Hifingen, hvis Indbyggere floffede fig til Dem, og mod- 

toge Grling og hans Mænd med Stud og Sternkaft, da De nærmede fig 

Øen for at forfølge de Flvgtende. Erling fagde til fine Mænd: fad os 

tage deres Skibe, men ikke gaa op før at ftride med denne Folfebob, thi 

Hifingsboerne ere farlige at angribe og haarde og uvittige Mænd. De funne 

iffe fænge beholde Flokken hos fig, da Hifingen er et lidet Land”. De 

toge da Stibene, og vendte tilbage til Kongehelle. Det gif, fom ban 

havde forudfagt, at Markus og hans Skare ikke længe funde holde fig 

paa Hifingen. Han begav fig Derfor op paa Marfer, hvor Erling 

holdt Øje med ban, og vopnævnte Folk af Herederne til at flaa ham til 

bage, om han føulde vife fig. Efter nogle gjenſidige Fiendtlighbeder, der 

Dog iffe fynes at bave baft ftort at betyde, tog Floffen Vejen op til Fhrond- 

hjem, bvor de fandt en god Modtagelfe, og hvor Siqud endog blev tagen 

til Konge paa Øretbing, idet mange anfeede Mænd fluttede fig 

til hans Flok. De ftaffede fig der i Haft Stibe, bvormed de om Som- 

meren droge fangs med begge Møorerne, og over alt optoge De fongelige 

SIndtægter. — Ved denne Lejlighed var det rimeligvis, at Jon Halltells- 

føn, bvilfen vi fiden finde i deres Flok, gjorde fælles Sag med dem, en- 

ten han nu var forbitvet paa Grling formedeljft Broderfønnens voldelige 

1) Magnus Gulingsføns Gaga Gap, 5—7. Snorre Gap. 13—15. Fagr— 
føinna Gap. 264, 265. 
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Bortførelfe og Drab, eller fordi ban overboved var misfornøjet med Er— 

tings ftore Magt. De vilde ogfaa have bjemføgt Bergen, bvis de ikfe 

havde erfaret at Nikolas Skjaldvarsſon tilligemed tre Lenvermænd og 

Krigsbefalingsmænd 1) faa der til Landeværn med en betydelig Stvrke. 

De fortfatte Derfor Vejen fydover udenffjerå, og det bed, at Marfusmændene 

den Sommer fit Bør, hvorben de vilde. De fom dog ikke Længer end til Lifter, 

thi her hørte De, at Erling bavde fat fig i Bevægelfe for at Drage Demi Møde 

med en ftor Hær, og bvert Øjeblik varat vente øftenfra: Det var fun Movdvind, 

fom hidtil Havde holdt Ham tilbage, og nødt ham til at føge ind i flere Havne. 

Hine vendte Derfor om, og Da De fom til Horvaland, fiyrede de ind til 

Bergen, fandfynligvits i den Fro, at Forfvarerne nu havde forladt den. 

Men da de fom udenfor Byen, faa de Nikolas komme roende ud imod 

dem med hele fin Styrke, der faavel i Mængde fom med Henfyn til Ski— 

benes Størrelfe var Deres langt overlegen. De faa Derfor iffe anden 

Udvej end at tage Flugten fydover; nogle ſtyrede ud til Havs, andre ſyd 

til Sund, enfelte ind i Fjorden. - Martus, Sigurd og endeel med Dem 

flygtede op paa Dden lille O Skorpo firar nordenfor Hofteren, og fode 

Gtibene i Stikken. Nikolas's Mænd toge Dem i Vefiddelfe, og fit 

ftrar taget flere af Flygtningerne til Fange, blandt dem Jon Hallfellsføn, 

fom fit Grid, tilligemed nogle faa andre; ellers bleve De fleſte Dræbte. 

Markus og Siqud fandt man iffe forend nogle Dage fenere; en Mand 

ved Navn Eindride beidafylja, opdagede Dem. De bleve begge bragte til 

Bergen og aflivede. Sigurd blev halsbuggen ude ved Gravdal, men 

Markus og een til med ham bængt vderft paa Hvarven (Mde Septbr. 

1163). Den bele Flof var nu ganffe fprengt fra binanden. Blandt 

dem, Der føgte til Have, vare Fredrik Kona, Anund Simonsføn, Bjarne 

den ilde, Arnulf fforpa; de bavde flere Skibe, og toge Vejen fvdover Aige 

til øfter i Vifen, det De overalt, bvor De fom til Land, plyndrede og 

dræbte Grling8 Venner. - Ved Grterretningen om Markus's og Siqurds 

Drab gav Grling Lendermændene Hjemlov, men drog med fine egne Frop- 

per øftover Folden til Kongehelle, da han hørte, at bine forbenværende 

Martusmænd øvede Vold paa den Kant. J den førfte Uge af Vintren 

(mellem 14de og 21de October) begav han fig med en betydelig Styrke 

1) Blandt Lendermændene å Bergen nævnes en Notfve Paalsføn. Navnet 

„Nokkve“ foretommer viftnok, men ellers Fun i de ældre Jider, og fones 

paa den Tid, fom her omhandles for det mefte at have været aflagt. Man 

føulde faaledes være friftet til at tro, ut det her Fun er et Forfortningénavn 

i Stedet for , Nikolas", og at „Nokkve Paalsfen'' ikke er nogen anden end 

tendermanden Nifolaé Paalfen paa Gifte, med Jilnavnet Kuvung, en af 

Erlings ivrige Filhængere, hvorom der i det folgende oftere vil blive Tale. 



Hifingboerne firaffes. 925 

over til Hifingen, fammenkaldte Jndbyggerne til et Thing, og tiltalte Dem 

baardt for den fiendtlige Modtagelſe, de ſidſt havde givet ham. Den 

mægtigfte af Hiſingboerne, Asſer, fvarede paa De øvriges VBegne. Efler 

mange Forbandlinger fom det dertil, at Bonderne overlode til Erling felv 

at dømme i Sagen, og beftemme deres Straf. Han opnævnte femten 

Bønder, der efter en Uges Frit ſkulde indfinde fig bvs ban i Byen og 

modtage Afgjørelfen. De fom, og Dommen lød faaledeg, at Bønderne 

tilfammen ftulde udrede tre Hundrede (360) Styfter Kvæg. Med denne 

haarde Dom maatte De, ilde tilmovde, vrjfe bjem. - Men fort efter ind 

traf en ftert Froft, faa at Grlings Skibe frøs inde, vg Dette gav De 

ftridige Hifingsbver Mod til at trodfe ham. J Stedet for at udrede 

Den dem idømte Bod, floktede de lig fammen paa Oprørsvils, og bleve 

en Fidlang liggende faaledes Julen fom; Erling holdt Julegilde i Kon- 

gehelle, og de forfamlede Hifingsborr holdt Sammenftuds-Lag, fom det ev 

tydeligt åt fee, Dos Asfer og paa De nærmefte Gaarde. Men Natten 

efter femte Dag Juul (mellem 29de vg 30te December) brød Grling op 

fra Kongebelle, omringede ganſke uventet førft Asfers Gaard, og brændte 

ham inde, fiden to andre Gaarde, bvorved i alt hundrede Mænd bleve 

dræbte. Denne Ganq i det mindfte bavde han altfaa ingen VBetænkelige 

heder ved at angride Folk ved Nattetid, uagtet ban nys Havde ivret fan 

meget Derimod. Men den ſtrenge Fremfærd opnaagede hvad den tilfigtede, 

thi Bønderne bfeve forfærvdede, og udredede Boden *). 

Hine forhenværende FIilhængere af Marfus og Sigurd henvendte fig 

imidlertid til Den fvenffe Konge Karl Sverfesføn, orfordrede bam til 

at ftille fig i Spidfen for dem, faa meget mere fom han gjennem fin Mo— 

der Ulfhild var af norft Høvdinge-IGt. Karl oppholdt dem fænge med 

1) Magnus Erlingsføns Saga Gap. 7—1L. Snorre Gap. 15—10. Fagrſtinna 

Gap. 265, 266. Denne Jidsregning afviger fra den vvenfor fulgte, fom er 

Kongefagaernes. Efter Erlings og Magnus's Sammenftød i Kongrehelle og ved 

Hiftngen lader ben nemlig Markus tilbringe, fom det fynes, GStørftedelen af 

Sommeren paa Marker, og Erling derimod i Kongehelle. Ved Vintrens Be- 

gyndelfe lader den Erling afftraffe Hifingsboerne; Markus førft da drage 

til Oplandene og fiden til Ihrondhjem. Derved ſtydes Sigurds Udnæv- 

nelje til Konge og de øvrige Begivenheder, fom i Følge Kongefagaerne 

fandt Sted om Sommeren og Heften 1163, ud til Sommer og Høft 1164. 

Derpaa erfarer Erling i Junsberg Fredrik Kenas og Kameraters Uværen i 

Bifen, og drager derhen for at gjere Ende derpaa, hvilket altjaa i Følge 
Fagrſtinna føulde være ffæt om Heften. Men denne Ordning af Be— 

glvenhederne, faa rimelig den end fynes, maa dog være urigtig, da 

man ellers iffe faar Magnus's Kroning førend i 1165, medens det, fom 

ftrar vil fees, er aldeles vift, at den ſtede 1164. 
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Løfter, og Da Ve endelig fan, at han var mere betænkt paa at forfvare 

fir eget Land end ut eftertvagte et fremmed Rige, fendte de Udfendinger 

til. Kong Baldemar i Danmark, for at bede bam om Hjelp, ') 'm Bøn, 

ban belter iffe optog ugunftigt, da ban fom det I det Følgende vil fees, 

var misfornojet med at Erling ikke gjorde mindfte Mine til at opfylde 

hvad han bavde fovet. Imidlertid holdt de fig ved Grændferne, og here 

jede nord i Viten. Da Erling børte dette, gjorde ban fig felfærdig faa 

tidligt om Vaaren (1164) fom ban funde for Jfené Skyld, og drog norde 

efter for at faa fat paa dem, idet han ogfaa ved udfendte Sprjdere føgte 

at faa Kundffab om, bvor de vare. Endelig fit han vide, at de faa I en 
Havn — der figes iffe bvilten —, og overfaldt dem der. Unund Si- 

monsføn og Arnulf Sforpa undfom, men Fredrit Kona og Bjarne ille 

bleve fangne, og mange af deres Folk dræbte. Erling lod Fredrik binde 

faft ved et Anker og fafte i Søen: em Handling, der vakte ham faare 

mange Finder i Throndelagen, hvor Frederik hørte til en af de fornemfte 

WGtter. Bjarne lod han hænge, men over hans Dod, beder det, var der 

ingen fom førgede. Anund, Arnulf og de øvrige undfomne flygtede til 

Danmark, det vil vel her fige Halland, men vifte fig vgfaa ftundom i 

Gautland og Viken *). 

99. Forbund mellem Grling og Erkebiſkop Eyſtein. Rigs- og Kirke-Mode i Ber 

gen, hvor det verdslige og gejftlige Uriftokrati enes om at dele Magten. Magnué 
Grlingsføns Kroning- 

Grling ſkakke ftod faalede endelig ved Maalet, at fee den Flok, der 
fiven Kong Sigurds Dod bavde foruroliget Miget og nu fidfi havde gjort 

hans Son Herredammet firidigt, aldeles oploſt, i det mindfte for en lang 

Tid, og fin Søn fom Cnefonge i Norge. Han felv var faaledes nu i 

Virkeligheden Landets Styrer. Han havde alt Krongovdfet til fin Raadighed, 

og benyttede fig beraf klogeligen, om juft iffe tilbørligen, til at bæve og 

førfremme fine Frænder, idet han fljenfede mange af dem kongelige Gaarde. 

Dog funde han hertil ogfaa anvende meget af Vet Jordegods, der tilfaldt 

Kronen efter De mange, der ftraffedes fom Landsforrædere med Fredlød- 

fed og Forbrvdelfe af Land og Løsøre, tbi, figes der, han var grum og 

tilbojelig til at veffe, og Det var hans Skik fornemmelig at jage alle Store 

mænd, der hørte til hans Fienders Fal i Landflvgtighed, maaſkee netop 

for at faa dereg Gjendomme i fin Vold. For end mere at fikte Mage 

nu Fronen, og at bode paa den Mangel ved bans Herfomft, at han | 

fun paa mødrene Side nedftammede fra Kongebufet, befluttede han at lade 

1) Saxo, S. 793. 

2) Magnus Erl. S. Gap. 12. Snorre Cap. 20. GFagrffinna Cap. 266. 
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ham krone. Denne Ceremoni, fom bidtil iffe havde fundet Sted i Norge, 

og fom Derfor maatte fade Foltet faa meget mere i Djnene, ffulde nem— 

lig udfylde, bvad Magnus manglede i Legitimitet fom Stifter af et nyt 

Dynafti, en umiddelbart guddommelig I bam felv hvilende Verettigelfe til 

Fronen, der gjorde ethvert Spørgsmaal om Herfomit og arvelig Net for 

hans VBedfommende overflødigt.. 

Men for at funne opnaa Denne Fordel maatte Erling førft og 

fremft ſikre fig Grøebiftoppens Samtykke, og dette funde ikke faaes uden 

Opofrelſer, ej alene fordi Ertebiftop Eyftein var en Mand, fom iffe fod 

nogen Lejlighed ubervttet til at udvide fin Kirkes Fribeder og forbøje 

dens Glands, men ogfaa fordi Erling paa denne Tid ſtod i et fpendt 

Forhold til ham, bvilfet forſt maatte bilægges. Som Kong Inges for- 

henværende Kapellan, og fom Den, der nærmeft ſkyldte bam fin Opbojelfe, 

maa Eyſtein viſtnok anfees for oprindelig at bare tilbort Inges Parti, 
men bans Mt børte Dog bjemme i Tbrøndelagen; ban var nærmere eller 

fjernere beflægtet med De fornemfte Familier der, og ſtod paa en venftabelig 

Fod med alle Stormænd i Landffabet, faa at ban, Da ban endelig til- 

traadte Erøeftolen, blev modtagen med aabne Urme af Trønderne. Men 

da Disfe fan godt fom alle tilbørte Det andet Partt, fom man efter Si— 

gurd Mund, Sigurd Jarl og Sigurd Markusfoſtre funde falde det Sigurdſte, 

er det tydeligt nok, at Eyſtein ved de Skridt eller Jndrømmelfer, ban 

gjorde for at opnaa Jndvielfen eller fomme i Vefiddelje af Erkeſtolen, 

paa en vis Maade maa være gaaet over til Dette Han bavde viftnok 

ingen videre Jndvendinger gjort ), Da Magnus Erlingsſon blev tagen til 

Konge efter Haakon Herdetreds Fald, men Erling og Magnus fom da 

ogfaa å Spidfen for en fejerig Flaavde, og for Ojeblikket var der iffe no- 

gen anden Jronpræfendent. Det ev endog meget muligt, at Cyftein paa 

denne Tid var fraværende paa en Nejfe, ban foretog rundt om I fit Dig- 

ces, bvorom Vi firar nedenfor frulle handle nærmere. Det fortælles des- 

uden udtrykfeligt, at Erling efter et fort Opbold i Nidaros afrejfte Ver- 

fra, fordi Torønderne ej tyftes bart vet at lide paa, og Fbrondernes poli- 

tiſte Sympatbier Deelte8 vel nu ogfaa af Erfebiffoppen Hvad ver 

ogfaa maatte fjerne ham fra Geling, er, at Denne under Oppoldet i 

Danmarf paa fin Søn Magnus's Vegne fulgte Kong Valdemars Exem— 

pel, at erfjende Vitor IV, (Kardinal Oftavian) der af et Partt var valgt 

til Pave efter Hadrian den 2dens Død 1158, medens Evſtein derimod 

holdt med Den af Det andet og (tørre Parti valgte Alexander IL (Moland), 

1) u Det var itfe faa meget imod eders Vilje, at Magnus blev tagen til 

Konge," fagde Erling fiden til Erkebiſtoppen, fom der nedenfor vil fees. 

Noget imod den var det altfaa. 
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af hvem ban fandfynligviis blev indviet, og fom tilfidft blev den fejrente "). 

Siden fom Erling ſkakke i end mere umiddelbar Ivijt med Eriebiffoppen. 

Kort efter fin Viltrædelfe havde nemlig denne føretaget fig den nys omtalte 

Rejſe rundt om å fit Diøces, lige til det novdligfte af Haalogaland, bovede 

fageligt, fom Ddet fynes, for at udvirke Bøndernes Samtykke til en Beſtem— 

melfe, bvorved Erkeſtolens FIndtægter næften forogedes til Det Dobbelte. 

FI Tidens Lob var nemlig Forffjellen mellem myntede Penge og rent 

Sølv ftegen faa vidt, at en Øre Søvværdi udgjorde det Dobbelte af 

en Øre almindelig Courant, der ogſag faldtes Lag-Ore eller fafmeten (i 
Gagefald vurderet) Øre, fordi de i Loven foreførevne Bøder og andet 

Gagefald udrededes efter dem. En Øre Solbvardi beregnedes faale- 
des nu til 20 Peninger Courant, medens den oprindefig fun udgjorde 

10 Peninger rede Sølv. *)  Gyftein foreftilede nu Bønderne, hvor han 

1) Paa Konciliet i Lodi (199:—25de Juli 1161) indløb der nemlig Brev fra 

Kongerne .af DanmarÉ, Norge, Ungarn og Bøhmen, hvori be undftyldte at 

de ej Eunde møde (de have faaledes været indkaldte), men erÉlærede, at de 

tilligemed deres Lande erfjendte Viktor for retmasfig Pave. (Morena i Leibnig 

Scriptt: I. 834. Coleti Concilia XIII. 291). Da denne Unerfjendelfe netop 

falder paa den Tid, Erling maa antages at have været i Danmark og føgt 

Hjelp hos Valdemar, og da paa den anden Side ikke den Konge, mod hvem 

Erling fil Hjelp af Valdemar, Éan antages at have fulgt dennes Eremypel, 

maa bet følgelig være Magnus, i hvis Navn Erfjendelfen af Viktor 

indløb tilligemed Kong Valdemars. J Biffop Arnulf af Lifteur's Breve 

(Bibl. max. Lugdun, XXII. 1316) ftaar viftnof, at Songerne af Frankrige 

og Norge ftrar erfjendte Alerander, men denne Konge af Norge er vie 

meligviis Haafon Herdebred, Magnus”s og Erlings Modſtander. Ut Eyſtein 

holdt med Alerander, ſees noffom af den Forbindelfe, der beftod imellem dem. 

%) Det normale Forhold mellem Marfen og Peningen var nemlig, at den ſtulde 

indehjolde 240 Peninger, følgelig Ertogen, der er '/9, af Marken, 3 af Øren, 

10 Peninge. Dette er ogfaa Forholdet med Peninge fra det Ilte Aarhun- 

drede; men Peningerne fra Slutningen af det 12te have fun halv Vegt mod 

Hine, og i det Sagetal i den ældre Froftathingslov, fom er indført i Ste: 

det for det ældre, der, fom man feer, flod i enkelte Haandfkrifter, der maaffee 

vare ældre end 1200 (fe Norges gl. Love II. 520) og fom vel føriver fig fra 

1200 eller 1190, er Peningen altid beregnet til Yy9 af Ertogen, medens den 

derimod i den ældre Gulath. Lov er beregnet til '/o Ut Solvyaærdi:Dren 

indeholdt 30 Peninge, altfaa Ertogen 10 Peninge, figes ogfaa udtryfkeligt I 

Froftathings - Lov, Gap. 35, faavel fom i den ældre Bjarføret, Gap. 162. 

Beregningen med 20 Peninger i Øren, eller den faakaldte Lag:Dre, torde dog 

maaftee tidligere have været anvendelig paa Regnemaavden efter VBaadmaals- 

Alen, hvorved den faafaldte , Ser-Alens:Dre", der i Gulath. £. Gap. 170 

nævnes fom gjeldende i Gulathinget. Det heder nemlig i Fortællingen om 

Olaf ben helliges Forføg paa at gjøre Island ſtatſtyldigt (Olaf d. h. S. 

Gap. 132, jvfr. ovf. I. 2. S. 703), at han anmodede Jslændingerne om at 

give ham Næfeffat, nemlig en Pening for hver Næfe, af det Slags Peninger, 

Hvoraf der Éom 10 for em Aten VBaadmaal, Dette gjør 60 Peninger for 6 

— 
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tom, at bans Biffopsftol, der allerede tilforn var i Pengetrang, nu behø- 

vede meget mere, for nogenledes at funne omgives med den Glands, der 

fordredes af et Grøefæde; ban anholdt derfor om, at Bønderne ffulde 

vedtage at udrede hans Sag-Ore eller Sagefald i Sølvværdi, ikke, fom 

forben, og fom de udredede Sagefaldet til Kongen, i almindelig Courant 

eller Sag-Øre. Og, merfeligt nok, ved bang egen fore Indflydelfe, den 

Iver, hvormed ban drev Saqen, og bans mægtige Venners Underftottelfe, 

fit ban virfelig bragt det dertil, at Bøndene gif ind paa Forhøjelfen. 

Men vette var ingenfunde efter Erlings Sind. Han blev boift forbitvet 

paa dem, føm bavde underftøttet Gyftein i denne Sag, og folgelig aller 

meeſt paa Griebiftoppen felv. I denne Tid, da Erling ſaaledes allerede 

var fommen paa en fpendt Fod med Erøebiffoppen, var Det, at Siqurd 

Marfusfoftre blev tagen til Konge paa Øretbing, og fit et fort 

Filløb blandt Tyrønderne. Om Cyftein juſt iffe havde ligefrem Deel beri, 

faa har ban dog vilt heller ikke modfat fig det, thi et Ord af ham vilde 
fiffert funne have hindret det. GSandfynligviis var det efter Erfebiffoppens 

Anmodning, og for nærmere at ordne Disfe og andre firfelige Forhold, at 

Pave Alerander MI nu fendte en Legat, Magifter Stephanus fra Nom *), 

til Morge. Der nævneg intet om, å bvilfen færegen Henfigt ban ble af— 

fendt. hvad Vej ban tog til Norge, eller hvor i Landet, og i hvilfen Maa- 

ned ban anfom. Alt hvad man erfarer, er fun, at han fom i Aaret 1163, 

fandfynligviis henimod Høften, og at han, fom det heder, blev venffabe- 

ligt modtagen af Kong Magnus, og Biftoppen, bvilfet faaledes antyder, 

at ban aller førft fom til Vifeu, og Derfra, rimeligviis over Land, fortfatte 

fin Rejje til Throndhjem. Man erfarer ligeledes, at ban opholdt fig i 

Norge, fandiynligviis hos Erkebiſkop Gyftein, den hele Vinter og paaføl- 

gende Sommer.?) Om Vaaren (1164) begav Erling fig felv til Nidar- 

Uten, der ſkulde fvare til en Øre. Denne „Lag-Ore“ var formodentlig den 

famme, der i Gulathings-Lagen ogfaa ftundom kaldes Skatſvare-Oren (f. Er, 

Gap. 198, 251). 

Magister Stephanus de urbe veteri kaldes han af Roger Hoveden (Savile, 

Side 600). Hvad hans Erende for øvrigt angaar, bliver det, da han netop 

anfom i 1163 og over Vifen, heel fandiynligt at han ogfaa har haft noget 

at beftille med Oprettelfen af Erkeſtolen i Upfala, fom nu endelig Éom iftand 

1164, efter at Kong Karl havde underhandlet derom med Paven. 

Fagrffinna, Gap. 268. Her ftaar der udtryfkeligt, at Gtephan Fom til 

Norge et Uar efter Kong Haafons Fald, altfaa 1163, og Kroningen henføres 

fil den følgende Sommer. Der indføydes for øvrigt i dette Gapitel en Beret: 

ning om Grøebiffoppens Rejſe til Haalogaland og hans Dagtingning med 

Bønderne, der — hvad Sammenhold med de førre Kongefagaer, Magnus 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. L. UM. 59 

—- 
— 

2 
— 
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08, bvor han iffe havde været fiden det fryndfomme VBeføg i 1162, da 

hans Søn Magnus blev tagen til Konge.) Han var altfor ſtatsklog 

til ikke at ftjønne, at dette var det belejlige Oieblik til at aabne Underbande 

finger med Eyſtein, der juft nu trængte til at faa fine nye Foranjtaltnine 

ger. befvæftede af Den verdslige Magt, og Derfor maatte antages at ville 

blive fag meget villigere til at imodefomme de Øniter, Erling til Gjen- 

gjeld maatte fremfætte. Da Erling fom, klagede mange for bam over 

GErøebiffoppens nye Tiltag. Han børte nøje efter, hvad De fagde, men 

gav intet beitemt Svar. Men paa en Sammenfomft, ban havde med Er— 

febiffoppen, for, fom det beder, at aftale mangt og meget om bvad Der 

vedfom Landsſtyrelſen, ytrede ban, at Erfebiffoppen vit fjendte Thronder— 

nes Lovbog, og Derfor maatte vide, at De nye Forbujelferi Sagøren ſtrede 

imod dens Bud, og faaledes indeholdt et Brud pan St. Olafs Lov. 

Erkebiſkoppen meente, at St. Olafs Lov iffe var brudt ved Forandringer, 

Der forøgede hans Net, men ytrede Derimod, at Vet fnarere funde anſees 

Erl. S. C. 8, Snorre, C. 16, ifær vifer — gjelder en tidligere Tid, faa at 

hvad der ftrar efter ſiges: „om Vaaren efter fom Erling ſtakke til Kaupangen, 

er at benføre til den foregaaende Jidsbeftemmelfe, om Gtephans Anfomft- 

Dette fees ogfaa ftrar af det følgende. De ftørre Kongefagaer omtale ikke 

Stephans Anfomft, men nævne ham kun fom nærværende ved Kroningen 

(Gap. 13, 14, Sn. Gap. 21, 22), hvilten efter deres Jidsregning, fom man 

Skridt for Stridt Fan følge, henføres til 1164. De fige her at Magnus, da 

han Éronedes, var 8 Uar gammel, og at Kroningen foregik, efter at han havde 

været Konge i tre Vintre (nemlig 1161—62, 1162—63, 1163—64). Fagr⸗ 

ffinna, Gap 269, angiver hans Alder, da han Éronedes, til 7 Uar, og i Sver- 

res Saga Gap. 89 (ægges ham felv de Ord i Munden, at ban var 5 Aar 

gammel, da han fif Kongenavn, og 7, da han Éronedes. Disfe tilipneladende 

Ufvigelfer  forflares let derved, at Magnus, der rimeligvité var fød om 

Høften eller mod Slutningen af Aaret 1156, ved Kroningstiden endnu ikfe 

ganffe havde fyldt fit 8de War, medens den dog indtraf i Løbet af dette, 

De ist. Unnaler angive 1163 for Legatens Unfomft, 1164 for Kroningen: 

Hoveden, der fandfynligviis benyttede Efterretninger, der fom fra Eekebiſkop 

Gyftein felv, lader Magnus blive Fronet i fin Regjerings andet Uar, og Pave 

Alexanders 4de. Da Aleranders Uar regnes fra Sept. 1159, da han indviedes, 

er bet faaledes tydeligt, hvad der ogfaa fremgaar af Ungivelfen om Magnus's 

„2det Aar“, at Hoveden hHenfører Kroningen til 1163, men dette Fan let 

forflares derved, at han, underrettet om at Stephan fom til Norge i dette 

Uar, foævede i den Tro, at Kroningen føede firar efter. En aabenbar Fejl, 

der maaføfee ene er at tillegge UAfffriverne, er det derimod, naar han lader 

Magnus være 15 Aar gammel, da han kronedes. Villjam af Newbury, fam 

tidig med Begivenhederne, figer udtrykfelig (IL. 6) at Magnus var et Barn. 

1”) Det er fun JFagrffinna, der lader Erling vejfe til Ihrondhjem; de frørre 

Kongefaqaer fige udtryffeligt, at han forblev i Tunsberg, indtil han om Som- 

meren rejfte til Bergen, hvor da alle de ovenfor meddeelte Forhandlinger 

holdtes, umiddelbart før Kroningen. Men Fagrføinna fremftiller det hele 

ojenſynligt vigtigere, og dens Fremftilling er derfor her væfentligt fulgt. 
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fom et Brud paa Loven, at en iffe fongebaaren Mand nu var bleven 

Norges Konge. Erling indvendte, at Erfebiffoppen ingen fynderlige Van— 

føeligheder bavde gjort, da Magnus toges til Konge, og at de øvrige Bi— 

ftopper faavel fom hele Folfet ſamtyklede Dderi. „Jeg har heller ikke," fagde 

Grtebiftoppen, Det mindfte imod at Magnus er Konge i Landet, derfom 

du fun er ſikker paa, at Thronderne ikke anfee Deres Lov frænket Devi, at 

De have faaet en Konge, der ej er Kongeføn. Thi jeg frygter for, at bvis 

Der Da fenere fommer nogen anden virkelig arvebevettiget, og gjør Fordring 

paa Riget, vil han faa et fort Parti for fig". Erling rykkede nu normere 

frem med fit Ønfte. , Siden det," fagde han, „ej bar alle Lovbøgers Med- 

Hold, at en iffe fongebaaren Mand er Konger og Det Dog femmer med 

eder8 og De øvrige Biftoppers Onſke, at Magnus erfjendes fom Konge 

over bee Landet, faa funne I jo ſtyrke bam og bans Kongedømme faale- 

Des, at dette grunder fig paa Guds Lov: nemlig ved at falve, frone og 

indvie ham til Konge, da fan ingen fiden med Nette gjøre ham Thronen 

ftvidig, 1bi Det er baade Guds og Menneffers Lov. Saaledes var f. Er. 

Viljam Baftard iffe Kongeføn, men han blev indvier og fronet til Konge 

over England, og fiden har Kongedømmet boldt fig i bans GL, ligefom 

og alle bans Efterfølgere have været fronede. Sven Ulfsføn i Danmark 

par beller iffe Kongeføn, men blev fronet til Konge, og efter ham bave 

hans Sønner og Frænder været fronede Konger. Vi have faaet en Erke— 

ftol, bvilfet er Landet til ftor AEre og Glands; lader og nu ogſaa ved 

andre gode FJndretninger forøge Denne Glands, og faa en fronet Konge 

fige faa vel fom Englænderne og Danerne. Han og jeg fulle til Gjen- 

gjeld underftotte eder i alt, hvad J maatte forlange til eders Stols 

Fremme.” — Grøebiffoppen, der vel ogfaa paa fin Side forudfaa, hvad 

Bending denne Sag vilde tage, laante Erlings Ord et villigt Øre, og over- 

fagde med Legaten derom. Ved en faadan Overeensfomft, fom den ber 

foreflaaede, hvor Kirfen bødede paa Kongens Legitimitet, vilde Den egent 

fig blive Den vindende. For Erling gjaldt det førft og fremft at faa fin Sons 

Legitimitet anerfjendt, og i dette Øjemed funde ingen OQpofrelfe fynes 

bam før ftor, ifærdefesbed Da han nu ej alene havde Fare at befrygte af 

bvilfen fom belft bidtil ufjendt Kongefon eller Kongeætling, Der med et 

funde dukke op, men ogfaa befandt fig i en vanftelig Stilling med Henfyn 

til Valdemar af Danmark, hvem han i Nodens Stund bavde gjort Løf: 

ter, fom bverfen han felv havde Lvit til at holde, eller det norſke Folk 

til at qudfjende. Her bavde man atter alene St. Olafs Helgenglovie at 

ty til, for at erhverve Støtte mod ydre og indre Prætendenter.  Forben 

par det Den umiddelbare Nedſtammelſe fra St. Olaf, der havde opretholdt 

Magnus den gode mod det ældre danſke Kongebuus, indtil da det 

enefte egentlig legitime i Norden; nu føgte man fin Støtte ved at opjftille 
» 

50* 
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St. Olaf felv fom Rigets egentlige, ftedfevarende Konge, 1) hvis Net faalee 

Deg aldrig funde undergaa, men fom gjennem fin Repræfentant, Erkebiſkop— 

pen, ved Kroningen forfenede Den paa Livstid til den Konge, med hver 

denne Ceremoni paa behorig Maade forrettedes. Men det indfees ogſaa 

fet, bvilfen Magt Erfebiffoppen derved fil, og bvilfen overlegen Stilling 

ban fom til at indtage i den norſte Statsret. Paa den anden Side 

fnyttedeg igjen Denne hans Magt derved til Magnus Erlingsføns iffe ope 

rindeligt fegitime Dynaſti, medens den derimod altid maatte trues med at 

undergaa en betydelig Reduktion, hvis em Konge befteg Tronen, Der ved 

fin fuldkomne Legitimitet, d. e. ved at nedftamme i lige Linje fra de ældre 

Konger, ikke bebøvede at ftøtte fig til hiin NRets-Fiftion, eller af Denne at 

faane den funftige Legitimitet, bvis egentlige Forvalter og Uddeler Erke— 

biffoppen var. Saaledes fandt Erkebiſkoppen og Erling fig gjenfidigt 
tjente med at flutte fig til binanden; Sagen aftaltes foreløbigt, og Der 

berammedes til den følgende Aars Sommer et fort Rigs-Mode i Bergen, 

indrettet, fom man af det Følgende feer, i det Vaſentlige fom Vet tidli- 

gere i 1152, nemlig faaledes at Erkebiſkoppen, Legaten, de øvrige Biftop- 

per og et Udvalg af de forftandigfte Mænd fra bvert Lagdomme, eller 

egentlig tolv fra bvert VBiffopsdømme, ftulde indfinde fig; og paa bvilket 

Møde det oven nævnte Unliggende faavel fom andre i Forbdindelfe dermed 

ftaaende Sager ftulde afgjores.*) Derpaa, fynes det, begav Erling fig 

— 

!) Olavus perpetuus rex Norvegiæ, kaldes han 1 Hist. Norv. T. 12. 

3) At Modet berammedes under Erlings Ophold i Throndhjem, figes udtrykke: 

ligt i Fagrffinna. Ut det for øvrigt var indrettet paa den ber antydede 

Maade, fan fluttes af flere Data. For det førfte er det vimeligt, at det tid= 

ligere Møde 1152 her afgav Regelen. For det andet feer man af Sagaerne, 

at alle Biffopperne og en Mængde Hevdinger vare tilftede, medens Gulath. 

£. Gap. 2, fom indeholder de nedenfor anførte Beftemmelfer om Kronens 

Ofring, Sukcesſion og Kongevalg, i fin Overſtrift angiver, at de vedtor 

ges efter Kong Magnus'$, Erkebiſkop Eyſteins, Erling Jarle, og alle 

Norges vifefte Mænds Raad. Froftathingstoven V. 44 melder om Beftemmel- 
ferne angaaende Drabsfager, Kvinderan o, f. v., at de vare vedtagne efter 

Kong Magnus'ö, Erkebiſkop Eyſteins, de øvrige Biffopperé, og alle de vir 

fefte Mænda Maad. Da det nu ikke i Sagaerne omtales, og bet i fig 

felv er uiandfynligt, at der under Magnus's Negjering holdtes flere end eet 

faadant Rigs- og Kirfemede, medens det paa den anden Side er aabenbart, 

at netop alle eller de flifte af de Gjenftande, hvorom der i be oven anferte 

fovfteder er Jale, maa have: været forhandlede paa Modet i Bergen, bliver 

det ogfaa utvivlfomt, at dette Møde virkelig er det, hvortil der i Loven figtes. 

Ut Erling i Overftriften kaldes Jarl, uagtet han da endnu ikfe var bleven 

det, gjør intet til Sagen, thi Koder er yngre end Erlings Tid, og Afſtrive— 

ren, ber fun fjendte ham under Benævnelfen , Erling Jarl”, har berfor og 

faldt ham faa. Endog i Kong Haakon Sverresſons Retterbod af 1202 ellér 

1203 ftaar der, „at Jarlen begyndte Trætte med Erkebiffop Evftein om 
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tilbage til Funsberg, og forblev her, indtil det latfede mod Sommeren, 
Da ban drog til Bergen, og, fom man maa formovde, gjorde Forberedel- 

fer til det foreftaaende Møde og de ftore Feftligheder, fom ſtulde finde 

Sted.  Mødet blev, fom det fynes, afhodt i Slutningen af Auqujt eller 

Begyndelfen af September Maaned. 1) Der indfandt ſig efter UAftale 

Grøebiffoppen, Legaten, og de øvrige fire Biffopper, hvilte fandfynligviis 

pare Thorftein af Oslo *) Paal af Bergen, Drm af Hamar, og Pe- 

ter af Stavanger. Der fom vgfaa den i Den nys afdøde Biftop i Hole 
paa Island, Bjørn Gilsføns, Sted udvalgte bojbyrdige JIslænding 

Brand Sæmundséføn, der af Eyſtein ffulde modtage den biftoppelige 

. Fndvielfe, og den mægtige Høvding Jon Koftsføn i Ovde, Kong Maq- 
nus Barfods Datterføn, hvis Frændffab med Kongebufet nu var blevet 

erfjendt af dettes Medlemmer i Norge, navnlig af Kong Maqnus felv, 

det vil fige af Erling. Erling havde nu flere Sammenfomfter med Lyd- 

biffopperne og de ovrige Gejitlige, Der alle erklerede fig enige med Erke— 

biffoppen, og tiltaadede, at Kroningen paa De aftalte Betingelfer burde 

finde Sted. Hvad der for øvrigt forbandledes paa det egentlige Møde, 

derom melde vore Sagaer intet; vi erfare fun af Nefultaterne, faaledes 

fom de ere optagne i Lovgivningen, at der har været raadflaaet om og ved— 

taget Beftemmelfer, viſtnok figtende til at forebygge Fronftridigheder, ordne 

Tronfolgen, og opretholde Fred og lovlig Orden i Landet, men hovedſa— 

gelig Dog til at befæfte Den Magt, Uriftofratiet nu Gavde tilvendt fig, og 

fom nu de gejitlige og verdslige Uriftotrater, Biftopperne og Lendermæne 

dene faa at fige deelte imellem fig, Dog ſaaledes at Gejftligheden af let be- 

Kirfens Frihed“: faa vant var man til at Falde Erling „Jarl“, endog hvor 

man omtalte Begivenheder ældre end hans Jarletitel. At de faakaldte vifefte 

Mænd fra hvert Cagdømme egentlig vare 12, opnævnte af hver Biſtop, ffjønnes 

deels af at dette forholtt fig faa paa Modet 1152, deels af felve Lovbe: 

ftemmelfens Indhold, 

1) Biffop Brand, hvis Vielfe gif forud for Kroningen, fiden det udtrykfeligt figes 
at han ftod hos, blev nemlig indviet den 8de Septbr., fe Finn Jonsføns Kirkehiſto— 

tie, I. 330. Denne Dag var rimeligvis ogfaa Kroningsdagen, fe nedenf. S. 939. 

2) For Thorſteins Vedkommende maa det anfees vift; hans Formand Villjam 

var nemlig ifølge Unnalerne død 1157, og hans Eftermand Helge Ealdes 

Glectus i 1170. Paal af Bergen var, fom vi have feet, allerede udnævnt 

af Gyftein, men fordreven af Inge; dog i 1170 finde vi Paal atter fom 

Biffop, og hans Formand og Medbejler Nikolas Petersfen har neppe holdt 

ved indtil da, Orm af Hamar. Urnalds Gftermand, maa vift bare fukcederet 

denne endog flere Uar før 1164, da det neppe fan antages, at Urnald levede 

faa længe. Peter I Stavanger var den i 1183 afdede VBiffop AUamundes 

Formand, og fulgte umiddelbart efter Jon Byrgesføn, da denne blev Erke— 

biffop. Han maa faaledes have været Viffop i 1164. 
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gribelige Grunde fil Broderparten. Hovedbeftemmelferne, Fronfølgen ved- 

fommende, vare nemlig Følgende: ') 

Ved enhver Konges Død ſkulde alle Biftopper, Ubbeder, Hirditjorer, 

Det vil fige Lendermændene og de fornemfte Hird-Embedsmænd, tilligemed 

dele Hirden, og tolv Mænd fra hvert Biffopsvømme, opnævnte af Biſkop— 

perne, De fidfte under 40 Marks Straf for Undladelfe, begive fig til 

St. Olafs Helligdom i Nidaros, for at forbandle md Erkebiſtoppen om 

Tronfolgen. De ftulde have tiltraadt Rejſen inden en Maaned efter at 

De erfarede Kongens Dod, og hans Krone frulde tillige medbringes, for 

at ofres for bans Sjøl, og bænge til evig Iid i Chriſtkirken i Nidaros 

til Guds og St. Olafs Are 2). For Eftertiden ſkulde fun den regje— 

rende Konges egtefødde Søn være berettiget til Tronfolgen, med mindre 

Ondftab eller Uforftandighed gjorde bam uftiftet dertil. I faa Fald 

ffulde den af hans famfædre Brødre være Konge, fom de paa oven nævnte 

Møde forfamfede gejftlige og verdslige Herrer fandt at være Den duelig- 

fte. De ikke Gejjtlige ffulde ved Denne Lejlighed aflvyge ED paa at de 

ber vilde følge fin bedfte OQverbeviisning, efter fom Deres Samvittigbed tile 

fagde dem; De Gejjtlige ftulde vet ikke aflegge ED, men Dog være under 

ſamme aandelige Anfvar. Efterlod Kongen ingen egtefød Son, da ſtulde 

nærmefte arveberettigede Frænde beftige Tronen, Dog fun for faa vidt ban 

paa Modet erfjendtes Duelig; befandtes han uſtkikket, da ſkulde de forſam— 

fede Mænd vælge den, der tyftes Dem bedjft føiftet til at vogte Guds Ret 

og Landets Love. - Vare Meningerne forffjellige, da ſkulde viftnof, fom 

det bed, de flefte Stemmer gjøre Udflaget, men, tilføjes der, for faa vidt 

Grøebiffoppen og De vvrige Biftopper vare enige med Dem 3) 

Man erfarer altfaa beraf, at uagtet Kongetronen erffæredes arvelig 

i Kongens Wt, ſkulde dog Denne Arveret være betinget af en Maqnatforfam- 

lings Skjøn; og at det ftod denne Forfamling frit for at fasfere Den ene 

1) Disfe Beftemmelfer ere optagne i Gulath. Lov under Gap. 2, og omtales 

tillige fummariff i Junsderg:Forliget 1277. 

Uagtet man jo viftnof maa fige, at Beftemmelfen om Kronens Ofring alle- 

rede i og for fig indeholder Erkjendelſen af Underkaftelfen under St. Olafé 

Højbed, faa er det dog merkeligt, at denne Undertaftelfe ikke udtrykkeligt om- 

tales, fom fenere i Kong Magnus's Ertlæring til Eriebiffoppen (Hvorom 

nedenfor), og i Junsberg-JForliget. Det heder endog Fun, at Ofringen ſtul— 

de fee ,for Kongens Sjal”. Men fynes faaledes med Flid at have und— 

gaaet en ligefrem Udtalelfe af Underfafteljen, 

2 
— 

3 
— Denne Beftemmelfe er fat paa Struer, og indeholder i fig felv em Modſi— 

gelfe. Strengt taget fordres der ej alene Stemmefleerhed, men og Gejft- 

lighedens Samtykke. Altſaa, naar dette Samtykke ikke gaves, nyttede ej 

Stemmefleerheden, og det Parti, med hvem Gejftligheden ſtemte, fik alligevel 

fin Bilje frem, 



Kongedømmet underfaftet St. Olaf. 935 

retmæsfige Fronarving efter den anden, ja endog med Vilfidefættelfe af 

dem alle at vælge en Konge af en anden Familie. Paa denne Maqnatforz 

ſamling, indrettet ganſke, eller i det væfentlige fom Ven, paa hvilken disſe 

Artikler bleve vedtagne, og beftaaende af VBiftopperne, Lendermændene, 

Hirden og 60 af Biftopperne opnævnte Mænd, havde Biftopperne ej alene 

ØOverhaand ved Denne Dent tildeelte Nævningsret, men ogfaa Derved, at 

deres Stemme i Filfælde af Meningsforftjel ftulde gjøre Udflaget. Man 

faar af alt dette Det beftemte Indtryk, at Lendermands-Ariſtokratiet, Der 

nu ved Erlings, eller Kong Inges forrige Partis Sejr bavde faaet Overhaand, 

var fommet overens med VPrefterne om at dele Sejrens Fordele mellem 

dem og fig, og at befæfte deres foælles Magt paa Kongemagtens Bekoſt— 

ning. At Erling, hvem det fun gjaldt førft og fremft at fikre Magnus 

Kongenavnet, bar gaaet ind paa bine Beftemmelfer, der efter Bogſtaven 

iffe faa meget indffrænfede Kongen8 Magt, naar han førit havde erhver— 

vet Kronen, fom den gjorde Sukcesſionen afbængig af Aviftofratiet, er let 

at foritaa. Deels borte ban felv til Ariſtokratiet og Deelte faaledes dets 

FInteresfer, deels baatede han vel at ban eller Sønnen fenere, naar Denne 

førft havde befæftet fig paa FIronen, nok ogfan ftulde funne tilvejebringe 

de Forandringer, der ubetinget fifrede hans YEt Fronfølgen. Han rege 

nede Det vet vel beller iffe nøjere med de Lofter, ban gav hine Herrer, 

for at fifre fig Magten, end med dem, ban tidligere havde givet Kong 

Valdemar. Nogen færegen Haandfæftning til Erkebiſkoppen, indeboldende 

Den formelige Underkuftelfe af Niget og Kongedømmet under St. Olaf 

ſynes Magnus faa meget mindre ved Denne Lejligbed at bave udſtedt, fom 

det endog fnarere fader til, at man bar undgaaet en ligefrem Udtalelfe 

deraf. Efter Vedtagelfen paa Nigsmodet var Den ogſaa firengt taget vver- 

flødig, og funde alene tjene til at vokke de verdslige Magnaters Skinſyge 

mod Gejftliqbeden, (vis Magt allerede var bleven Vor nok. Vi erfare 

vel, fom det nedenfor vil fres, at enfelte Beftemmelfer, figtende til at om- 

give Erkeſtolen med den tilborlige Glands, og pasjende at betegne Erkebi— 

ftoppens Forrang for Lydbiffopperne, ere paa Dette Møde enten blevne 

vedtagne. eller befræftede, men med Henfyn til virkelige Indrømmelfer eller 

Vrivifegier for Erkebiſkoppen finde vi fun, at Maqnus eller rettere Er— 

fing paa bans Vegne i almindelige Udtryk har anerfjendt og befvoret De 

Fribeder, Kirfen allerede ved Kongerne Eyſteins, Siyurds og Inges Over- 

eensfomft med Kardinal Nifolas havde fanet, Dog, fom Det udtrykkeligt 

beder, med Forbehold af Kongens fulde lovlige Net og Hæder 1). Forſt 

1) I den før omtalte Kong Haafons Retterbod af 1202 eller 1203 faar der 

nemlig: „jeg indrømmer den hellige Kirke og Gejftligheden at den Frihed' 

der tilkommer den, efter fom de hellige Dotumenter mellem den og mig udvife, 



936 Magnus Erlingsføn. 

fenere ftøde vi paa en af Magnus ti Aar fenere, til Erfebiftoppen udſtedt 

Grølæring, bvorved ban formelig gjentager eller vedtager Underkaſtelſen 
under St. Olaf, og Derbos faavel ftadfæfter, fom vel og i mange Hen- 

feender udvider Erkebiſkoppens færftilte Nettiqbeder; men for faa vidt dette 

Dokument er egte — bvorom der herſker megen Thibl — fynes det i alle 

Fald fun at være udftedt underhaanden, og ifte ftrar at have været vfe 

fentliggjort eller at være blevet almindelig bekjendt, ligeſom ogſaa Erkjen— 

delfen af St. Olafs Overbøjbed der fun ev en Bifag ). F 

Saledes havde da Norges fratsretlige Forfatning fanet em fuldkom— 

men ariftofratift Grundbold, bvorpaa det allerede mægtige Ariftofrati med 

Lethed funde opføre en Bygning, der tilfidft aldeles oberſkyggede Konge 

dømmet. Ut det ifær blev Gejitligheben, fom nød godt heraf og erbver- 

vedede den ftørfte Magt, ligger i Sagens Natur. For det forfte maatte 

den Fiktion, at St. Olaf fra nu af ffulde være Landets egentlige Konge, 

give Grfebiffoppen betydelig Overvegt. For det andet var Erkebiſkop— 

pens og Biftoppernes Embevsftilling i bine Fiver allerede å og for fig 

felv faa anfeelig, at de faa godt fom vare felvffrevne til Magten: de vare 

de enefte faafaldte tignir menn (fyrftelige Perſoner), medens alle de pv- 

rige bare Ulignir; og Denne fremragende Stilling og høje Nang maatte 

og den hellige Kirfe har haft fra ældre og nyere Jider, dog mit Kongedøm- 

me og al Fongelig Bærdighed uffadt; efterfom Kardinal Nikolas faftiatte, 

og de tre Konger, Gyftein, Siqurd og Inge ſamtykkede og fvore, og Kong 

Gyfteins Brev bevidner, og Kong Magnus ftavfaæftede, og min Fader felv 

med fit Brev, og de Eder vidne der bleve fvorne for Legater, da Jarlen 

yppede Sratte med Erkebiſkop Eyftein om den hellige Kirkes Frihed. (Nor- 

ge6 gamle Cove, I. S. 445). En enkelt Affkrift har her „for Legaten Fi— 

dentius''5 men da Fidentius ej fendtes fom Legat førend i Aaret 1197, da 

baade Kong Magnus, Erkebiſkop Eyſtein og Erling Jarl forlængft vare dede, 

er det tydeligt nof, at Navnet Fidentius maa være bleven vilkaarlig tilfat 

af en ufyndig Afffriver; en Vidisſe fra 1324, afftrevet efter Originalbrevet 

har ogfaa fun „for Legaten“. 

1) Dette er det meget omtviftede Brev, aftryft paa flere Steder, navnlig i 

Norges gamle Love" I. S, 442, efter den enefte, heel daarlige Afſtrift der— 

af, fom er os levnet, og hvor navnlig Dateringen, 23 Marts 1276, ved før- 

fre Djekaft vifer fig urigtig. Om Brevets Eythed vil der i det følgende 

blive Tale; at det ej har været produceret og paaberaabt af Erfebiffopperne 

efter Eyſteins Tid indtil Jon, 1273, fres nokſom faavel af det oven omhand— 

lede Brev af Haafon Sverresføn, fom af Ytringen i felve Tunsberg:Forliget 

at de deri indeholdte Privilegier, fornemmelig hvad Underkaftelfen angaar, vare 

foætfede ved ej at bruges. Kong Sverreg Fremtræden fom det figurdføe Par- 

tié og det arvelige Kongedømmes MNepræfentant, og det af ham opftillede 

Syſtems Sejr, maatte under alle Omftændigheder betage alle Magnus's 

Indrømmelfer deres Betydning, og dette er vel Larfagen, hvorfor der hviler 

faadan Dunkelhed over dem. 

——— 

— 
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endog uden Henfyn til deres aandelige Kald, alene i verdslig Henfeende 

forfene dem Auktoritet. Hertil fom, at Lendermands-Ariſtokratiet i Det Hele 

taget intet Uforæt fed ved den Magtudvidelfe, fom nu blev Gejjtligbeden til 

Deel, og fom fun gif ud over Kongedømmet. Fvertimod føm den de verdå- 

fige Herrer felv middelbart til Gode, ej alene fordi Kongedømmet derved 

ſpakkedes, men fordi Gejſtlighedens fornemfte Medlemmer viftnok alle, el- 

fer for den ftørfte Deel, felv tilbørte LandetS ypperſte Etter, og faaledes 

deelte Deres Interesfrr. - Man feer Derfor ogfaa under den fenere Kamp 

mellem Ariſtokratiets og den arvelige Kongemagts Partier hiint tillige op- 

træde fom Hicrarfiets Parti, faa at det deraf endog fit Navnet „Bagler“ 

det bedfte Beviis paa, at Gejftligbedens og Det ældre Lendermands-Ariſto— 

fratis FInteresfer aldeles faldt fammen lige over for Kongemagten. 

For denne Forening af det gejitlige og verdskige Uriftokrati 

maatte det fra nu af være af Den bojefte Vigtighevd, at fvæle ethvert For- 

føg paa at rejfe Hovedet igjen, af Det nys knakkede, forhenværende figurde 

ffe eller egentlig tårondhjemffe, Parti, Der nærmeft holdt fig til Sigurd 

Munds og Eyſteins Linjer, uden at erfjende anden Legitimitet end den, 
der beftod i at være en Konges Søn, eller at nedftamme fra Kongebufet 

i fige nedftigende Linje. Naar man har de ugunftige Omftændigheder 

for Øje, under bvilfe dette Partt i De fidfte War havde optraadt, hvorledes 

det havde maattet tilfidefætte enhver Betænkelighed, faavel med Henfyn til 

Balget af de Folk, det optog i fine Krigeres Rakker, fom til Muavden, 

bvorpaa det føuffede disfe Krigeve Underholdning, og hvilfen hoj Grad af 

Upopularitet det derved havde paadraget fig, faa at alt ondt paaſagdes 

Det, ja endog at Anføreren havde taget fin ilflugt til Srolddoms-Kunjter 

for at erhverve Sejren: Da vil man lettelig erfjende, at følgende Be— 

ftemmelfer, der figeledes vedtoges paa Modet, og indførets i alle Lovbø- 

ger, nærmeft maa være formede med ftadigt Henfyn til biint Parti, for 

at tilintetgjøre Det& Levninger, og forebygge dets Opfomft 1). „Alle 

Mænd", beder det, fom Frænfe de Trygder, der ere indgaaede Mand 

imellem angaaende Drabsfager, ere Uvodemænd, have forbrudt Fæ og 

Fred, Land og Lesøre, Ovdelsjørder fom andre. De, Der lade fit Liv 

for Tyveri eller Stimandsfærd, hvad enten det er til Skibs eller Lands, 

faa og for Snigmord, Eroldffab, Spaadoms-Ceremonier og Udefid- 
den, for at vætfe Trold op og dermed fremme Hedendom, faa og de, Der 

1) Beftemmelfetne anføres i den ældre Froftathingslov V. 44, 45 udtrykkeligt 
fom einkamål (færegne Beftemmelfer), vedtagne efter Kong Magnus's, Er: 
febiffop Gyfteins, Biffoppernes og de forftandigfte Mænds Raad. I Gula: 

thingsloven Gap. 32 er den optagen under Overffriften: , Magnus gjorde 
denne nye Beftemmelje. 
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fade fig leje for Penge til at dræbe Mænd, med hvem De intet have udeftaa- 

ende, undtagen naar Kongen fader reffe til Landrenfelfe va Fred; faa og 

De, Der tage Kvinder med Nan, eller andre Mænds Koner, Fæftemøer, 

eller Dotre, uden deres fovlige Værgers Samtyffe, vg endelig Ve, der 

hevne flige Ubodemænd eller fordre Boder efter dem: Ve ere alle Ubo— 

Demænd, bave forbrudt Fæ og Fred, Land og Løsore; og De, fom værge 

fit Gods eller fine Frændkoner for Dem ere fredhellige, men alle bine der 

imod ugilde, hvad enten De far Svar eller Bane”. De her opregnede 

og fom Ubodemaal ftemplede Forbrydelfer vare netop de, der tillagdes Det 

figurdfte Parti, og fær De vilde, lobloſe Grædfeboer og Elvegrimer. 

Sandſynligviis have ved Denne Lejlighed vgfaa De allerede ovenfor 

omtalte Beftemmelfer, ſom figtede til at omgive Grøeftoten med den tile 

børlige Glands, enten været vedtagne, eller for faa vidt de alle, eller en- 

felte, bidrørte fra Kardinal Nikolas's Tid, befræftede og maaſkee udvider 

De, f. Ex., at medens de øvrige Biftopper maatte noje fig med 30 

Skydsheſte, naar De rejjte for at indvie Hovedkirker, funde Erøebiffoppen 

refvirere enhver Hvft, fom nogenfinde bavde baaret Sadel eller Sete 1). 

VBoldsgjerninger, begaade inden Chriſtkirkens eller Mariekirkens Enemerker, 

ſtraffedes ftrengere end om de vare forovede ved andre Kirker 2). Ut Bi- 

ffoppernes Eneret til at befætte De gejitlige Embeder, og Domfapitlernes til 

at volge Biſkopper, uden Indblanding fra Kongens Side, erfjendtes eller befræfe 

tedes, falder af fig felv. Paa dette maa tillige, fom det ſynes, De Forandringer 

i Gulatbings- Loven, fornemmelig Kirferetten, Der udtryfteligt tillæages Mag— 

nus, være vedDtagne; De gaa I Det Hele taget ud paa at fljærpe Straffene og - 

faaledes udvides Gejitlighedens Magt, medens dog tillige enfelte foræle 

dede Stilte afftaffes 3). Merkeligt er det, at Beftemmelfen om Tiende da 

førft fynes at bave været optagen i Gulatbings-Loven *).  Formodentlig var 

Det vel vgfaa nu, gjennem Legaten Stephan, at Pave Ulerander, fom det ude 

tryffeligt fines, tillod at filfe SiD, naar den fom til Landet, vgfoa paa 

Son- og Hellig-Dage, med Undtagelfe af de aller fornemfte, der ſarſtilt 

opregnes 9). 
Da alt dette nu var afgjort og vedtaget, aflagde Kongen, Erling 

og 12 Lendermænd med dem paa De pvriges Vegne ED paa, at De vede | 

tagne Beftemmelfer ftulde oberholdes. Derpaa fred man til Kroningen, i 

1) Wldre Froftatbingslov I. Gap, 44. jvfr. aldre Gulathingslov Gap. 33. 

2) Wldre Froftatbingélov IL 10. De tvende her omtalte Beftemmelfer næv- 

nes udtrykkeligt i Brevet af 1174. 

3) Ældre Gulathingslov Gap. 21, 22. 

4) AEldre Gulathingslov Cap. 8. 

5) YEldre Froftathingslov IL. 26. 
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der forrettedes af Erfebiffoppen med megen Pragt, og med Biftand af Lega— 

ten, De fire norffe Biſkopper, og den islandſke Biſkop Brand, der nys forud var 

bleven indviet. Man maa endog formode, at Kroningen fandt E ted famme Dag, 

fom bans Indbielſe, umiddelbart efter Denne, fiden Indvielſen foregif paa 

en ftor Feſtdag, nemlig Den øvre Mariemesje eller 28de Septbr '). Hvor Kro- 

ningen foregif, figes iffe. Den ftore Gbriftfirfe var Da neppe endnu bleven 

færdig, ſaaſom Det er vift, at Sunnivas Levninger ej flvyttedes til Den forend fer 

Aar fenere, i 1170. Sandfynltqviis er den da fleet Å Apoftelftrfen, den 

fongelige Kirfe i Staden. J Anledning af Kroningen føol Erling bare 

ftiftet Augquftinerfloftret paa Halsnø i Sondhordeland, Der, beliggen- 

de i Nærbeden af hans UEttegaard, efter al Rimelighed bar bort til hans 

Odelsgods 2). Da Halsnø Klofter fiden ſtod i et Slags Forbindeffe 

med Jonskirken eller St. Johannes Auguſtinerkloſter i Bergen, og 

Dette igſen med Bergens Domkapitel, fan begge disje Kloſtres Stiftelſe 

rimefigviis antages famtidig, og fynes nærmeft at bave været beregnet paa 

at faa et Konvent af regulære Auguſtinere iftand under Bergens Domka— 

pitel 3). - Dette er vel ifær ffeet efter Erkebiſkop Eyſteins Foranftaltning, 

Da vi fiden erfare, at han ej alene ſtiftede Elgeſeter Auguſtinerkloſter ved Nid- 

aros, men endog oprettede et i Forbindelfe med Nidaros Domfapitel 

ftanende Auquitinerfonvent ved Kaftelfirfen i Konqebelle, Der maaſkee 

ved Kroningen er bleven ham føjenfet 4). Ligeledes er Det at formode, at 

Det var ved Denne bøjtideltge Lejliqbed, at Den forben omtalte Overdragelfe 

Byen Stavanger til St. Svithun eller Biffopsitolen fandt Sted. Thi paa 
Kroningsdagen, beder det, bortffjenfede Erling og Magnus (tore Gaver. Erling 

havde paa Denne Dag fadet berede et herligt Sjeftebud i Kongsqaarven, hvor Den 

ftore Hall var tjeldet med Peld og Bænfene belagte med Foftbare Klæder. 

Her beværtede Erling og Den unge fyvaarige Konge Erøebiffoppen, Leqaten, 

Biftopperne, Hovdingerne, Hirden og alle baandgangne Mænd tilligemed 

en Mængde andre JIndbudne. Saaledes, og med faa mange vigtige For- 

audringer i Norges ftatsretlige og kirkelige Forhold, endtes Den forſte 

norffe Kroningsfeft. Erling ſkakke troede nu fit Dynafti fuldfommen be- 

fæftet paa Fvonen*). 

1) Det paadydes nemlig t den fenere Lovgivning, der, fom man godt Fan fee, 

har laant denne Artikel fra den ældre, at Kongen belft frulde byttes paa en 

Feftdags det famme feer man ogfaa var Jilfældet med Kroningen (Haakon 

Haafonsføns Saga Gap. 252, 253). 

2) Halsnø Klofter figes i Walkentofs utrykte Beffrivelfe over Bergen at være 

fliftet i Anledning af Kroningen; vel nævnes urigtigt Uaret 1161, men dette 

er en let forflarlig og undføyldelig Fejltagelfe. 

3) Se Langes Klofterhiftorie S. 507, 513. 

4) Samme Gtrift, S. 728 flg. 

3) Magnus Eringsjøns Saga Gap. 13, 14. Enorre Gap. 21, 22. 
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100. Sydersifte og Orknøifte Begivenheder. Ragnvald Jarls Fald. 

Paa Norges Forhold til Skatlandene fynes Tronſtridighederne nu, 

fom eller8, at have baft den Følge, at Afhangighedsbaandet flappedes, 

og Fyrſterne raadede fig fom de vilde, deels fordi Kongerne i Norge 

havde for fuldt op at beftille bjemme til at funne ofre Skatfandenes An— 

figgender nogen fynderlig Opmærffombed, deels fordi Skatlandenes Fvr- 

fter felv ved at holde fnart med den ene fnart med den anden af de ſtri— 

dende Parter altid funde ſikre fig en i det væfentlige uafbvngig Stilling. 

Saaledes have vi allerede feet, hvorledes Kong Gudrød paa Syderøerne 

gi over fra Inge til Haakon, og det midt under Slaget ved Oslo. For 

ham gjaldt det egentlig fun at faa Underftøttelfe mod fin Svoger, den mægtige 

Sumarlide af Argyll, der fpillede Mefter i hine Egne. Det maa have været den— 

ne, der i Aaret 1154 udruftede hiin før omtalte ftore men uheldige Expedi— 

tion til Irland, for at ftaa Muirkertach O'Lochlan bi mod Overkongen Tirdel— 

vag), thi Krigåmændene paa dette Tog figes udtrykkeligt at have været fra Det 

fydveitlige Skotland, Syterøerne og Man, altfaa Lande, hvor Sumarlide 

havde Beſiddelſer eller Filbængere. J Forbindelfe hermed ftaar det øj- 

enfynligt, at Gudrød enten i 1154 eller 1155 indfaldtes af Jndbyggerne 

i Dublin, bydedes fom Konge, og vandt en glimrende Sejr over Muir- 

kertachs Broder, fom denne med en Hær fendte mod Dublin. Efter denne 

Gejr, beder det, vendte han tilbage til Man, fendte fine Stridsmænd fra 

fig, og betragtede fig nu ganffe fiffer paa Ironen "). Ved hiin Sejr 
maa. fan altſaa bave tilføjet Sumarlide et føleligt Knæt. Men i 

Følelfen af fin Sikkerhed blev ban faa tyranniff, at mange af 

de mæytigere Mænd i GSyderøerne ej langer kunde finde fig Deri, 

og den meeft anfeede af dem, Thorfinn Ottarsfon, begav fig til 

GSumarlide, for i deres Navn at bede om at dDe maatte faa hans Søn 

Duggall, Kony Olaf Datterføn, til Konge. Sumarlide føjede dem med 

Glade heri, og fendte Duggall med Thorfinn, fom førte hann om paa Oer— 
ne, 99 fit ham deels med Det Gude, deels med Magt, tagen til Konge. 
Vid Gfterretningen herom udruftede Gudrød en Flaade, og boldt et blo— 

digt Slag med Sumarlide (6 Jan. 1158), hvor ingen af Parterne frjrede, 

men fom endtes med at De næfte Dag fluttede Fred paa den VBetingelfe, 

at Riget Deeltes, idet nemlig Duggal rimeligvis fit de Der, der faa Argyll 

nærmeft. Denne Deling vedblev fiden efter, faalænge Kongedømmet beftvd 

1) Den Manſke Krenife, De irffe Annaler tale ej herom. Kroniken bhenfører 

Begivenheden til hans Regjerings vie Uar, altfaa 1156 eller 1157, men da den 

fiden efter udtrykkelig omtaler Begivenheder for 1156, der mdtreffe efter at 

Gudrød fiden fin Hjemfomft var begyndt at blive tyranniff, er det tydeligt 

not, at hans Dublinstog maa have fundet Sted endnu i 1154 eller 1155, 

førend han vet havde befaftet fig på Tronen, og at Ungiveljen ,tertio anno 

er fejlagtig. 
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* 

i Man og Syderøerne 1). Men allerede næfte War udbrød der Krig 

mellem Gudrød og Sumarlide paany. Denne bjemføgte Øen Man med 

en Flaade paa 53 Skibe, overvandt Gudrød i et Slag, og berjede Øen, 

(1159). Gudrød flygtede, forft til Ven føotffe Konge Malkolm 2) fiden 

til Kong Inge, bvem ban tidligere bavde fvoret Lensed, og fom nu ej 

alene befræftede ham i Kongedømmet (1160) 3), men og, fom vi have 

feet, vifte bam den ftørfte Hæder og Fillid: Udmerkelfer, bvilfet dog ikke 

bindrede ham fra at forraade fin Lensherre.  Forræveriet flaffede dog 

iffe Gudrød nogen Hjelp. Kong Haakon og Siqurd Jarl havde mere end nok 

at beftille med at forfvare fig felv, til at funne underftøtte andre, og der 

tales iffe engang om at Gudrød fæmpede t deres Flok. Han har faale- 

Deg rimeligviis allerede forladt deres Parti, da han faa, at Erling ftafte 

fit Overbaand, uden Dog maaffee for det førfte at erklære fig for denne. 

Hvorledes det end forholder fig, er det vilt, at ban blev i Norge lige til 

Sumarlides Død i 1164, og at denne imidlertid aldeles ſpillede Mefter 

i Syderøerne og den veftlige Deel af Skotland, hvor han lige fiden Kong 

Malkolms FIronbeftigelfe bavde ligget i uafladelig Krig med denne for at 

underftøtte fine Datterfønner, Mælfolm Mac Heths Eønner. Uagtet 

Denne allerede fiden 1134 fad fangen paa Norburgh Slot, og Søn- 

nen, Donald, i Uaret 1156 ligeledes blev fangen og benfat hos Fade- 

ren, faa Den føotffe Konge fig, aavenbart af Frygt for Sumarlide, nod— 

faget til at underbandfe med Mælfolm og flutte en Overeensfomft med 

ham, hvorved ban ej alene fattes paa fri Fod, men endog fik nogle Befide 

Delfer i Cumberland. Her opførte han fig faa tyrannift, at flere af Ind— 

byggerne fammenfvore fig mod ham, overfaldt og fangede han, gjorde 

ham uffadelig ved at blinde og femlæfte ham, og fit ham DVerpaa, atter 

fom Munk, fat ind i Bellatands Klofter i Yorksſhire, bvor ban henlevede 

fine øvrige Dage. Alt dette binvdrede imidlertid iffe Sumarlide fra at 

fortfætte Krigen*). Han gjørde tilfidft en ftor Uvdruftning, faavel fra 

fine egne Befiddelfer i Urgyll, fom fra Sydergerne og Irland, hvor han 

ligeledes fik Underſtottelſe, fandfynligviis hos Øftmændene i Dublin, men 

da han fandede ved Nenfrem, itfe langt fra Glasgow, fom han, merfeligt 

1) Den Manffe Krønife figer udtryffeligt: „og blev Riget tvedeelt fra den 

Tid lige til nu, og dette blev Uarfag til Rigets Forfald, fra den Tid Su: 

marlides Sønner fil Fodfæfte deri". 

2) Fra dette Uar haves nemlig et Diplom, ubdftedt af Maælfolm, hvor Gudrød 

nævnes fom en af VBidnerne. (Underfons Dipl. No. 25)' 

3) Saaledes maa man nemlig forftaa, hvad Annalerne ved dette Uar melde: 

„Gudrod tog Kongedømme i Syderøerne'". Inge maa, fom man feer, høj: 

tideligt have givet ham Kongenavn. 

2) Ult dette fremgaar ved Sammenhold af Beretningerne Hos Fordun (I. 448, 

452), hos Biljam af Newbury, og i Chron, de Melrose. 
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nof, til fort mod Indbyggerne, fom ftimlede til, og nedfablede ham med 

en ftor Deck af bans Hær (1 Jan. 1164) '). Da førft vendte Gudrød tilbage 

fra Norge, medbringende, fom det udtryfteligt figes, en ſtor Krigsſtyrke, 

bvad enten ban nu bar faaget Underſtottelſe af Erling frakte, vg faaledes 

paanv fliftet Parti — bvilfet viſtnok er beel tænfeligt — eller han har 

ftaffet fig Krigere fra Levningerne af Siqurd Marfusfoftres Flof, og de 

urolige, byttelyitne Elbegrimer, Der, fom vi bave feet, endnu vedligeboldt et 

Slags Vifingeliv i Norden. Han fom til Man fire Dage efter at Ragn- 

vald, en af bans Brødre, havde overvundet Indbyggerne og tiltvunger fig 

Kongedømmet. - Gudrød angreb ham, overvandt ham, fod ham ifølge de 

Tiders fadvanlige, grufomme Politif, binde og gilde, vg berikede fra den 

Tid af i mange Aar, lige til 1187, medens derimod Sumarlides Søn 

Duggall vedblev at herffe i fin Deel af Syderørrne 2). 

I visfe Strivdigbeder, og Fiendtligbederne mod Skotland, havde vifte 

nok ogſaa Harald Jarl paa Orfnøerne deeltaget, fom Svigerføn af Mæl 

folm Mac Hetb, ffjønt Der rigtignok iffe meldes noget beftemt derom. 

Vi fer fun, fom Det ftrar nedenfor vil vifes, at Svein Asleibsſon, der Å 

Det bele taget iffe var Harald Jarl god, laa i Fejde med Sumarlide, der 

fom Malkolm Mac Heths fornemfte Støtte maa have været Haralds 

Ven. For øvrigt fpilede Harald i fit Forhold til Ragnvald Farf en faa 

tvetydig Nolle, at det ej ov fet at vide, bvilfet Parti, han til enhver Tid 

hyldede. Ut erbolde Magten og Enevældet var for ham Hovedfagen. Da 

han om Sommeren 1156 fom tilbage til Orfnserne fra Norge, hvor ban 

hele Vintren og Vaaren bavde opholdt fig, der ſiges ej Hos bvilten af 
Kongerne, fandt han Nagnvald og Erlend i udelukkende VBeiddelfe af 

Øerne, fom de havde deelt imellem fig, faavel fom af Katanes. Erlend 

og Svein havde taget fit Stade paa Hjaltland, for at være paa Deres 

Poft mod bam, om han føulde fomme Did, medens Derimod Ragnbald var 

dragen over til Fhorsaa paa Katanes, for ogfaa ber at være vede til at 

modtage bam, om ban føulde ville føge Hjelp Los fine mange derværende 

Venner. - Harald medbragte fra Norge fyv Skibe. Fre af dem bleve 

drevne til Hjaltland og svjebliffelig tagne af Erlends Mænd. Med 

de øvrige Skibe fortfatte ban fin Vej til Orknoerne, og Da ban ber hørte, 

at Ragnvald var I Fborsaa, opfogte ban barn ftrar ber, for enten at an- 

gribe bam, eller aatne Underbandlinger med ham, inden Erlend og Svein 

fom nordenfra.  Disfe pavde i al Haft fat efter Harald, men en frygte— 

1) GSaaledes baade Fordun og Chron. de Melrose. Orkneyinga Saga vil 

derimod vide at Svein Asleivsſon fældede Sumartide allerede i 1159 men 

dette maa være en Misforftaaelfe, faaledes at Sumarlide er bleven udgiven 

for bræbt, hvor han blot lede Nederlag, 

2) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 163. 
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lig Storm adfplittede deres Skibe; de famledes førft, da Det Var for 

feent, og Harald allerede var fommen til Thorsaa. Ragnvald var da ikke 

tilftede, men var dragen til Sutberland for at bøjrideligbolde fin Datter 

Ingebjørgs Bryllup med Erik Eriksſon Slagbrelle, em Søn af biin 
Audhild, der i fin Tid havde været Sigurd Slembedjatns Elfferinde, og 

var en Svfterdatter af Helga og Frakurf. ') Ved Efterretningen om 

Haralds Anfomjt ſkyndte Jarlen fig med fin Svigerføn og et talrigt Folge 

ned til Thorsaa. Erik, der var Haralds Frænde, gjorde fig megen Flid 

for at mægle Forlig mellem begge Jarler, og Da nu derhos andre 

fælles Berner foreboldt dem nu deres Frændffab, Fofterforbold vg fang- 

varige Forbindelfe, funde Nagnvald iffe længer holde Stand, men aftalte 

at ban og Harald ftulde have en Sammentomft under fire Øjne i Ka- 

ftellet, medens deres Mænd, der flulde være lige mange paa begge Sider, 

bleve udenfor.  Sammenfomften holdtes og begge Jarler talte længe fam- 

men. Men ud paa Dagen meldte man Ragnvald, at flere og flere af 

Haralds Mænd floffede fig bevæbnede til Kaftellet. Harald fagde vel at 
Det intet havde at betyde, men iffe dDefto mindre hørte man fnart Vaaven- 

brag: Iborbjørn Klerk havde med en overlegen Styrfe angrebet Ragn— 

valds Mænd.  Jarlerne raabte ud, at De ej ftulde ftride, vg der fom Folt 

til fra Byen, fom ffilte dem ad; men 13 af Ragnvalds Huusfarle vare 

faldne, og det Hele havde unegtelig et Udfeende, fom om Harald Jarl ej 

havde været ganffe uden Deeltagelfe i Planen. Ikke Defto mindre lod den 

godmodige Ragnvald fig ved nye Beftræbelfer af deres fælleg Benner Ver 

væge tif at indgaa Forlig, der fra begge Sider blev betræftet med Ever og 

Trygder. Der befluttedes, at man endnu famme Nat (25de Septbr.) ſtulde 

fætte over til Orknoerne for at overrumple Erlend og Svein, der imidler— 

tid vare anfomne til Bardsvif paa Ragnvaldsø, den fydøltligite af Øerne. 

Ragnvald og Harald fandede paa den nordveftligfte Side af Øen, og Er— 

fend, Der ej troede at funne ftaa fig imod dem begge, fatte efter Sveins 

Naad førit over til Katanes, bvor de hugg Strandbugg, fiden udfpredte 

de et Nygte om, at De vilde drage til Syderøerne, og ſtyrede virkelig 

veftover. Men de vare iffe fomne langt, førend de i al Stilhed vendte 

om, ftyrede til Drfnøerne, og overfaldt en Nat Jarlernes famlede Flaavde, 

fjorten Skibe fter, der [aa uvenfor Knarrarftad ved Sfalpeid. Ingen 

havde mindfte Faufe om, at de vare faa nær, og der opſtod ſaaledes en 

almindelig Forvirring, fom ffaffede Dem en let Sejr, uagtet Deres Styrke 

var langt mindre. Harald var ombord, og forfvarede fig tappert, men 

maatte flygte, da Der”fun var fem tilbage af Beſetningen. Ragnvald havde 

gaaet i Land for at rejſe til Orfyri, men Uveje havde bragt ham til at 

1).Se ovenf. S. 683. 
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tage ind hos en i Nerheden boende J8lænding. Å) Erlends Mænd fom paa 

Gaarden for at føge efter ham, og han frelftes alene ved fin Verts Aands— 

nærværelfe. Erlend fatte fig imidlertid i Befiddelfe af alle Sfibene, hvor 

han fil et meget rigt Bytte af Penge og andre Kojtbarbeder (24de DOttb., 

1151).  Naynvald føyndte fig til Orfyri, bvor han traf Harald, fom alle» 

rede bar fommen der. De vejjte ftrar paa fmaa Baade vver til Katanes. 

Imidlertid deelte Sejrberrerne det let erhvervede rige Bytte mellem fig, 

og Det er betegnende nof, at Svein magede Det faa, at alle de Koftbarhe- 

der, der havde tilhørt Ragnvald Jarl, faldt paa hans Parti, hvorefter han 

ftrar fendte dem over til Ragnvald. Trods Sveins Naad tog Erlend fit 

Jule-Ophold ved Daminsø, hvor ban og hans Mænd førte et forgløft 

og lyſtigt £iv, uden tilbørligt at være paa deres Poſt. En Uften fort før 

Juul (20de Decbr.), Da Stein var rejft bort i et Erende, fom begge Jarler 

ganffe uventet over bam. Han fov ombord paa fit Skib, men var faa 

druffen at man ej engang funde faa ham vætket. Forſt tre Dage efter 

fandt man bang Lig, gjennemboret af et Spyd. Svein Asleivsføn ber 

nede fiden hans Død ved at overfalde og med egen Haand at drabe en 

Mand, der vofte fig af at have givet ham VBanefaar, men laante dog 

Ragnvalds Mæglingsforflag et viligt Øre, ja tilbragte endog Julen bos 

Denne, fom indbød ham til fig og foreflog ham at forlige fig med Harald. 

Dette Forlig mellem Svein og Jarlerne fom ogſaa virkelig iſtand, men 

paa Vilkaar, fom Svein fandt alt før baarde, nemlig at han feulde udrede 

en Mart Guld til hver af Farlerne, afftaa Halvparten af fit FJarlegodé, 

og fun beholde Ven anden Halvpart tiligemed et godt Langftib. Ragnvald 

ert(ærede ftrar, at han intet vilde have af Svein, og gav Slip paa fin 

Andeel. Ikke faa Harald, fom Drog over til Sveins Gaard paa Gaarekso, 

og der felv tog uden Skaanſel for fig af bans Korn og Forraad. Fore 

bitret ifede Svein Verhen, og vilde endog fætte Id paa fin egen Gaard 

for at brænde Jarlen inde, uden Henfyn til at bans egen Huftru og Dat- 

ter ogfaa maaffee derved vilde blive indebrændte; men han fit i vette Tid 
vide, at Jarlen juft var dragen paa Jagt, og afftod da fra fit fore 

tbivlede Forfæt.?) Svein førte endnu i nogle Maaneders Tid Fejde med 

Harald, og tilfynefadende med Nagnvald, indtil Denne omfider fit mæglet 

Fred, og Fiendtlighederhe opbørte (Ifte Juni 1157), ja Svein, Thorbjorn 

Klerf og Erik Slagbrelle gjorde endog I Forening et lidet Søtog, ome 

trent paa de gamle Vikingers Viis, da de, efter at have anløbet Syder— 

* 

1) Hans Navn var Botolf Beyla, og han var en qod Skald. 

2) Svein, fortælleg der, vilde opføge Harald, og fpurgte fin Huftru Jngebjørg, 

hvor han var, men da hun og var i Slægt med Harald; var hun ikke paa 

nogen Maade at formaa til at rebe hans Opholbsfted. 

på 



Begivenheder paa Orknoerne. 945 

gerne, endog bjemføyte Syllingerne, vandt der, fom Ver figes, en for Srjr, 

og fit meget Bytte 1). 
Forliget mellem Jarlerne indbyrdes, og mellem Dem og Svein, over- 

choldtes i nogen Tid vet godt, uagtet Thorbjorn Klerf, Der bavde indraget 

fin gamle Plads fom Haralds Naadgiver, fjendelig føgte at ſtifte Splid. 

Anledning bertil fif ban, Da der udbrød Trotte og Slagsmaal mellem en 

af bans Venner og en af Ragnvalds Huuskarle. Den fidfte blev faaret 

af biin, der nu tog fin Filflugt til Fborbjørn; Den anden bevnede fig ved 

at dræbe fin Modftander, og da Denne havde føgt Frifted i Magnuskirken, 

vilde Thorbjorn endog have ladet Denne bryde op, Derfom ikke Ragnvald 

bavde fat fig derimod. Forbitret Drug Thorbjørn over til Katanes, hvor 

ban gjorde meget Uvæfen, va hvorfra han endog fenere pasſede fir Snit 

til i Haſt at fnige fig over til Orfnørene og fælde hiin Mand, fom det 

par ban faa magtpaaliggende at faa taget af Dage. Ragnvald, fom 

egentfig førte Negjeringen, erflærede ham nu utlæg. Thorbjorn tog forit 

fin Tilflugt til en Svrager, ban havde paa Katanes, hvor ban en Srund 

oppofdt fig bemmeligt, fiden til Kong Mælfolm, der tog godt imod ham, 

og ved hvis Hof ban forblev en Stund, medens ban Dog af og til 

gjorde hemmelige Befog bos fine Venner paa Katanes. MNimeligviis var 

det et Slags Gjengjeld for det mindre tenlige Sindelag, Mælfolm lagde 

for Dagen mod Nagnvald ved at antage fig Fborbjørn, at Jarlerne, det 

vil fige Ragnvald, der fremdeles var den raadende, antog fig em af Malkolm 

formedefft mange utilladelige Handlinger fordreven Skoter af hoj Byrd, ved 

Navn Gilla-Ovran, og fatte ham til Warmand paa Katanes, indtil ban 

ogfaa fagde fig ud med Naanvald ved at drabe en af hans Venner, bvor- 

efter han flygtede til Sumarlide i Argyll, ſom modtog bam med aatne 

Arme og gjorde ban til en af fine Befalingsmænd. Ragnvald bad Svein, 

Da han den følgende Sommer tiltraadte fit færvanlige VBifingetog, at bol— 

De Øje med Gilla-Ovdran, vel ogfaa at Dræbe bam, om ban fandt KLejlig- 

Hed Dertil. Det lykkedes virfelig Svein at opdage bam i en af Skot— 

lands Fjørde, hvor han fiyrede et af Sumarlides Skibe, og Der at fælde 

ham. Efter Sagaen flulde Svein umiddelbar forud hare boldt et Slag 

med Sumarfide felv, bvori Denne faldt, men Da Sumarlide, fom vi bave 

feet, førft miftede Livet ved Nenfrem 1164, maa Sagaen bare forverlet 

en mindre Kamp, Svein maaffee fan have beftaaet mod bam, med Dette, 

i bvilfet det er meget fandfynfigt at Svein har decktaget *). - Henimod 

1) Orkn. Saga, S. 378, 380. 

?) Orknoyinga Saga S. 376—384, jvfr. ovenfor S. 941, 942. 

Mund. Det norfte Folks Hiftorie. 4. I. 60 
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Høften !) droge Jarlerne, fom de ofte plejede, over til Katane8 paa Hjor- 

tejagt. Der gik det Rygte, at Thorbjørn Klerk juft paa den Tid frulde 

holde fig der, og Det temmelig mandfterk, for, om Lejligbed gaves, at Funne 

vove et eller andet driftigt Overfald. Dette bevægede Farlerne til at 

forftærfe deres Følge, faa at de i Alt bavde 120 Mand, bvoraf de 20 

til Heft. Om Uftenen, den 20 Auguit, vede De op av Fborsdalen (langs 

Thurſowater), og tilbragte Natten paa en Der liggende Gaard, Den føl- 

gende Dag fortfatte De Nejfen, og bojede mod Beft op ad Sidedalen Kal— 

vedaf (Caldale). Nagnvald ved felv femte et godt Stykke i Forvejen; Harz 

ald var noget bagefter. Vejen faldt igjennem en Gaard, bvis Gjer, Hø- 

ftuld, juft ftod ude og Iæsfede Hø. Han bilfede Jarlen ved Navn, me- 

get bojt, faa at Det endog funde høres langt borte. Og da Jarlen nu 

gjennem nogle trange Indhegninger og op av en ſtejl Bakke, nærmede fig 

Enden af Sturbygningen, bvor Der ej faa ud til at være nogen Dør, faa 

man pludfelig Væggen aabne fig, idet endeel ganffe løfe Stene ramle— 

De ned, og ud ftyrtede Thorbjorn Klerf, fom barvde ligget paa Luur der— 

inde, og fun ventet paa biint Tegn, med flere Bevæbnede, ftevnede lige 

mod Jarlen, og bug til bam. En af Dennes Følgefvende, ven 18aarige 

Aasulf, boldt fin Arm op mod Huaget, der tog Den af, og rammede Jar- 

fen å Hagen. - Ragnvald vilde fpringe af Heften, men bans Fod bang 

fat i Stigbøjfen, og i det famme gjennemborede en af Fborbjørns Mænd 

ham med fit Spyd. Thorbjorn, fom ogſaa bavde fanet et Spyudfte i 

Underlivet, ffyndte fig nu bort med fine Hjelpere, førft bag om Hufene, 

og fiden trods fit Saar ned ad Bakfen og bentil en Blødmyr. De modte 

Harald, hvis Mænd anede Uraad og vilde gride ham, men Harald for- 

bød dem Det, figende at ban førft ønffede at hore Ragnvalds Beftemmelfe. 

Da Harald fom op paa Gaarden, var ber faa ſtor Tummel og Forvire 

ring, at Det varede en Stund, inden han fif vide, hvad der egentlig Var 

paa Ferde. Da maatte ban, faa gjerne ban end ønftede at funne frelfe 

Thorbjorn, bolde gode Miner, og følge fine efter Hevn tørfiende Mænd, 

der fatte efter Morderne, for om muligt at gribe Dem. De traf dem 

1) J Orfnøyinga Saga omtales dette, fom det ſtulde have været et andet Aar; 

ber figes iffe engang at det var det næft følgende. Overhoved omtales alle 

disfe Begivenheder, fom om de ſtulde have optaget langt flere War end det 

virkelig var Jilfældet, Men at Ragnvald virkelig døde 1158, fres ej alene 

af Unnalevne, men ogfaa af Orknoyinga Saga GS. 418, hvilket Sted alle 

rede ovenfor (S. 833) er anført og gjennemgaaet. VBegivenhederne maa faa: 

ledes trænges mere fammen, end det i Gagaen er fleet. Det er et 

ftort Spørgsmaal, om Svein virkelig, fom Sagaen fortæller, var Fommen 

hjem fra fit Vikingetog, og havde fortalt Refultatet deraf, førend benne til: 

traadte Nejfen til Katanes. 
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ved Myren, bvor Thorbjørn havde taget Sæde bag en Dige og bvor 
ban nu forfvarede fig længe og tappert mod FJarlsmændenes Angreb. 

Det førfte Ojeblik, da Kampen fagtnedes, benvttede ban til at bede Harz 

afd om Grid, «vindrende ham om deres gamle Venſkab, og foreftillende ham 

at ban egentlig bavde gjort bam den ftørfte Fjenejte ved at føille bam af 

med en Medberffer, der fnarere maatte faldes en Overberre. Harald 

faante Disfe Ovd et villigt Øre, da en af bans vpperfte Mænd, Maqnué 

Haavardsføn, foreftillede ham det upasfende deri, og hvorledes det af alle vile 

De blive udlagt fom om Drabet paa Ragnvald var føeet efter hans For- 

anftaltning. Om end du, fagde Magnus, giver bam Grid, ſkal ban al 

drig faa den af mig, faalænge der findes brave Mænd, fom ville følge 

mig. Med visfe Ord ilede ban, ledfaget af fine Brødre og flere andre, 

omfring Diget for at anfalde Thorbjørn; og Harald, fom iffe vovede an— 

det end at bolde gode Miner med fine Mænd, fatte med et vældigt Hop 

fige over. Nu avdfpredte De flefte af Torbjørns Mænd fig, efter bans 

eget Maad: — Selv ilede ban lige ben til Harald, faldt par Knæ for 

ham og bad ham fåjenfe fig Livet. Harald bad bam føynde fig bort fom 

ban bedt funde, Da han ej nennede at dræbe ham, men beller iffe for 

hans Skyld funde ftride med fine egne Mænd. Da lov Fhorbjørn, felv 

9de, op i nogle tomme Selshufe i Nærbeden, og Forfølgerne efter; De 

fatte Ild paa Hufene, faa at Flygtningerne efter et tappert Forfvar maatte 

qaa ud og alle bleve dDræbte. Da faa man førft, at Indvoldene den hele 

Tid bavde bængt ud af det førfte Saar, Thorbjørn havde fanet. are 

fen tog nu Vejen ned avd Dalen, medens Magnus vendte tilbage til Ragn— 

valds Lig, for at fyfle om det, og bragte Det fiden ned til Thorsaa, 

bvorfra Harald felv i et bojtideligt Fog førte det over til Orfnø, og lod 

Det begrave ved St. Magnuskirfen I). 

Ragnvald Farls uventede Drad vakte almindelig Sorg, ej alene paa 

Øerne, men ogfaa bjemme å Norge og andenfteds, bvor ban var fjendt, 

tbi man behøvede fun at fjende bam for at holde af bam. Han var 

venlig, bjelpfom og gavmild mod alle, dertil beleven og aandfuld, vg frem- 

for alt en ppperlig Skald, maaffee en af De ppperfte vg meeft anfeede, fom 

Norge og Island tilfammen bave frembragt. Mange af bans Vers cite- 

res fom Monſtre for Efterligning Vi befidde endnu en af bam i 

Forening med den islandffe Stad Hall Toorarinsføn Digtet foafaldet 

Håttalykill (Versartnoqgel), en Draapa, bvis Vers ere Prøver paa 
afte brugelige VBersarter, og fom befynger faavel de ældre heroiſke Sagn, 

fom de norffe Kongers Hiftorie *). Ragnvalds Ynvdeft var faa ſtor, og 

1) Orknoyinga Saga S. 386—394. 

2) Denne Håttalykill digtedes omkring 1142; de nærmere QOmftændigher derv:d 

60* 
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Sorgen over hans Drab faa fevende, at der endog opfom Fale om at 
fan var bellig, og at der ſtede Jertegn ved bans Grav. Hans Hellig- 

bed blev fenere endog anerfjendt af Pave Coeleſtin III og hans Leve 

ninger bøjtideligt optagne og førinlagte ved Biftop Bjarne Kolbeinsføns 

Beftræbelfer (1192) 1). Ragnvald efterlod ingen Sønner, fun Datter 

ren Ingegerd, der var gift med Erik Slagbrelle og med ham havde flere 

Børn, af bvilfe Sonnerne Harald unge og Magnus i det følgende fomme 

til at nætvnes. 

Harald Maddadhsſon var nu Eneherre faavel over Orknserne og 

Hjaltland, fom over Katanes, og blev en mægtig Høvding. Der tales 

ifte om at ban aflagde Magnus Erlingsføn nogen Hviding, men man fan 

Dog neppe antage andet, ifær Da det fenere erfares, at Magnus Erlings— 

føn forfenede Harald, Nagnvaldé Datterfon, med den halve Del af Herne, 

hvilket vifer, at Den anden halve Deel ogſaa af Magnus felv betrantedes 

fom Haralds retmæsfige Beſiddelſe ). Harald levede nu I Ven bedſte 

Forftaaelfe med den magtige Svein Usleivsføn, der endog opfeſtrede bans 

Søn af førfte Egteſkab, ved Navn Haafon, og indviede ham i Krigerliz 

vet, idet ban, faa frart hans Alder tillod Det, tog ham med paa de Vie 

fingstog, ban endnu regelmæsfigt foreteg to Ganqe om Aaret, forft om 

Vaaren, naar Kornet var faaet, tilderfs under bans egen Opfigt, fiden 

om Høften, naar Agrene vare ffaarne og Kornet bragt i Huus. Paa et 

af disſe Tog, bvilfe ifær ſynes at have gjeldt Syderoerne og Det vefilige 

Skotland var det vel, at han tar med at fælde Sumarlide ved Renfrew 

(1164). Da flere Aar faaledeg vare gangne ben, og Svein en Som- 

mer var fommen tiltage med et overordentligt rigt Bytte af Kladesvarer 

og Viin, fom ban havde taget fra nogle engelſke Skibe, der føulde til 

Dublin, og i den Anledning gjorde et prægtigt Gilde paa fin Gaard, 

bvor ogfaa Harald Jarl var en af Gjefterne, fraraadede denne bam i al 

Venſkabeligbed at fortfætte det urolige Bifingeliv, Ver dog feent eller tide 

figt vilde bringe ham i Ulvffe. „Du bar”, fagde Jarlen, , fænge ernæret 

Dig og Dine Folk ved Hærferd, men Voldsmænd gaar det gjerne faa, at 

De figge paa fine Gjerninger, naar De itfe holde op i Tide“. Svein take 

fede Jarlen for hans venſkabelige og velmeente Raad, men tilftod, at han 

iffe funde bare fig for at fmile ved at børe Disfe Ord af Jarlen, der felv 

jujt iffe havde Ord for at være nogen fredelig eller Villigt tænfende Mand. 

„Jeg fvarer for mig felv”, fagde Jarlen, , men det var nu engang en Trang 

fe Orknoyinga Saga S. 240, 242. Den er aftryft i Egilsſons Udgave af 

GSnorra-Evda. 

1) De islandføe Unnaler. 

?) Orknoyinga Saga S. 408. 

—— 

—— — 
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for mig, at fige min Mening herom“. CSvein erfjendte i fuldefte Maade 

bans gode Mening, fovede at ban fra næfte Aar ftulde høre op med Viz 

fingelivet, ifær Da ban følte Alderens Tryk og Kræfternes Uftagen; men 

fra Hoſtvikingen i dette Aar vilde han dog iffe afftaa. Jarlen meente at 

Udfaldet funde være uſikkert nok, men der blev iffe talt mere om Den Sag, 

og Svein drog I Viking, forft til Svderøerne, fiven til Dublin, bvor han 

fom faa uventet, at Magtbaverne der, rimeligviis den engelfte Befætning 

under Milo Cogans Anforfel, ej vidfte Ord af, forend ban allerede, fom 

det heder, var indenfor Portene med fine Mænd. Den flal derfor have 

tilbudt at overgive fig, og udrede faa ftor en Afgift, fom han vilde paa— 

fægge, hvis han nu ſtrax vilde ophore med Fiendtlighederne. Svein ane 

tog Tilbudet, Beſatningen aflagde Ed paa at opfylde det tvoligt, og ban 

vendte tilbage til Skibene, for næfte Dag at modtage Gifler og tage Eta- 

den i Befiddelfe. Men om Natten grove Forfvarerne forraderſk dybe 

Grave, fom de føfeligen dakkede til, udenfor Portene og andenſteds, bvor 

hans Vej vilde fade, og lande Bevæknede i Baghold i de nærmefte Hufe. 

Svein fom uden at ane nogen Fare, men faldt med fine Mænd i Gravene; Bag- 

holdet ftvrtede frem, og nedfabfede ham med en ſtor Mængde af bans Felt 

De pvrige undfom til Orfnøerne. Hans fidfte Ord ffulle have været Disfe: 

,bvad enten jeg frelfer mig eller fader mit Liv, glæder jeg mig ved At 

jeg er Den hellige Ragnvald Jarls Hirdmand, og haaber nu at nyde godt 

af bang Forbønner bos Gud”. Saaledes faldt den Mand, hvem man 

med Nette fan falde Nordens fidfte Viking, og fom i fuldefte Maal fore 

enede De gamle Vikingers baade gode og flette Egenſtaber. Der figes og 

om Ham, at han var den ppperfte og vældigite Mand, der nogenfinde en- 

ten å æfdre eller nyere Tider var fremftaaet i Veftertandene, vg ikke bar 

fyritefigt Navn. — Hans Sønner Olaf og Andres deelte hans VBefiddelfer 

og Gfterladenføaber mellem fig '). 
Det angives iffe nojagtigt, naar Svein faldt, og flere have Derfor 

henfort hans Fald til de dublinffe Øftmænda fidfte Kamp mod de engelfte 

Grobrere, fom paa denne Fid bavde begyndt at faa fait Fod paa Juland. 

Men denne Kamp beftrives indtil de mindjte Enkeltheder faa aldeles for- 

ftjelligt fra Sveins, at man itfe uden at gjøre Bold paa autbentifte Ef— 

terretningers udtryffelige Ord fan benføre begge Fortællinger til een og 

famme Begivenhed. Nimeligere derimod er det, fom Ddet nedenfor vil vi— 

ſes, at Sveins Angreb paa Dublin forefaldt efter Stadens Erobring, og 

juft i den Mellemtid, i Aaret 1171, da Milo Cogan var efterfadt fom 

1) Orknoyinga Saga, S. 396—404. Sveins Søn Undres egtede Frida, en 

Datter af Kolbein Ruga, Broder til Biffop Bjarne. En Sønneføn af Un- 

dreg, ved Navn Undres Gunnesfen, omtales omkring 1235 I Sturlungaz 

faga, V- 41, 
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Stadens  Forfvarer, mens Grobreren ſelb, Ridard Strongbow, var i 

Frankrige '). 

101. Irlands og Dftmændenes Undertvingelfe ved Englænderne. 

Oftmændenes Undertvingelfe paa Irland er en VBegivenbed, fom ende 
og uden Henfyn til den mere eller mindre fremtrædende Nolle, Svein 

Asleivsføn fpillede derved, i og for fig bar Krav paa vor Opmerkſom— 

bed, Da Den, om Den end iffe medførte et umiddelbart Tab for den nore 

ſke Krone, dog forberedte den norfte MNutionalitet$ Forfald i en oprinde— 

lig norff. Koloni, og tillige fan faldes det førfte i Rakken af de Tab, der 

fuætfede Norges og Nordmændenes Indflydelfe å bine veftlige ane, vg 

gave Englænderne Herredømmet i deres Sted. Det var beller ikke for 

Irerne felv, men for Englanderne, at Øftmændene paa Irland, bukkede 

under. — Hvis Engländerne iffe, netop paa denne Tid, bavde føgt at 

underfalte fig Irland, og drevet dette Foretagende med megen Kraft, vile 

De Jrerne neppe nogenfinde bave funnet underfue Oſtmandene, og det 

var fornemmelig hos Vdisfe at Englænderne fandt Den fterkefte Modſtand. 

Viſtnok erfjendte Øjtmændene, fom vi have feet, ftundom enkelte irffe Kon— 

gers Overhøjbed, men fun ligefom i Forbigaaende, og naar De felv Dder- 

ved funde opnaa en eller anden Fordel. J Midten af det I2te Aar— 

bnndrede rafede Stridigheder værre end nogenfinde mellem Kongerne paa 

Irland. Fyrſt Firdelvad af Counaught, der endelig drev Ddet til at blive 

anerfjendt fom Overfonge (1133) havde, fom ovenfor (S 826) omtalt, 

mod GSlutningen af fin Regjering at fæmpe mod den mægtige Muirfertadd 

O'Lodlan, der nogle Aar efter Firdelvads Dod ogfaa tiltvang fig Over- 

fonge-VBærdigbeden (1161). Da ban fiden (1166) faldt i et Slag mod 

en af Smaafyriterne, vendte Overberredømmet tilbage til Ven connaugbtffe 

Et, idet Nuaidbri O'Conner, Firdelvads Søn, blev erfjendt fom Over- 

fonge. Et af bans førfte Foretagender var at Drage mod Dublin, pvis 

Øjtmænd bydede han fom deres Konge. Nogle Aar I Forvejen havde 

de, fom oven nævnt, indfaldt og byldet Gudrod fra Man (1157), der 

igjen bavde forladt dem; der maa faaledes vel bave berffet Uvoligbeder 

og indvorte$ Stridigbeder iblandt dem, bvilfe De bave føgt at forebvage 

ved at hylde Fyrſter udenfor deres egen Midte. Maaſkee ogſaa Nuaidbri 

felv var opfordret til at fomme og modtage Deres Hylding: at Denne 

iffe var fremtvungen ved Magt, fones man at funne flutte deels Deraf, 

at det udtrykkeligt fortælles ,at NRuaidbri byldedes med lige far mange 

Hæversbeviisninger fom nogen af Oſtmandenes Konger", Deels af at ban 

endog paalagde hele Irland en Skat af 4000 Kvæg, for at funne udbe— 
— 

= 
1) Se herom nedenfor S. 951 
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tale Øftmændene dere Sold eller Stat. Underfaftelfen var faaledes fun af 

Navn, og den egentlige Fordel paa Øftmændenes Side. De vedbleve 

fige fuldt at Danne en Magt for fig felv, under Anførfel af den tapre 

Aſtell Ragnvaldsføn, fom i Aaret 1159, 1160 eller 1161 havde fulgt 

Broder Fhorfelsføn, der fynes at have været bans Farbrovder 1), i Re— 

gjeringen. Imidlertid havde der længe berfket en beftig Strid mellem 

Underfongerne Tighearnan O'Nuare i Breifru og den grufomme Diarmid 

Mac Murchada i Leinfter.  Underftøttet faavel af Nuaidbri, fom af Øft- 

mændene i Dublin, lykkedes det Fighearnan at bringe Diarmid faaledes i 

Knibe, at ban maatte føge fin Frelfe ved Flugten, og begav fig over til 

England, før at bede Kong Henrif I om Hjelp. Maaſkee ban vivfte 

at Denne allerede fænge bavde næret Planer til Irlands Undertvingelfe, 

ja endog udvirfet en Bulle af Pave Hadrian (Kardinal NMifolas), der 

tillod ham at tage Landet i Bejfiddelfe, imod at dets Kirfeforhold ovd- 

nedes fom i de pvrige romerfk-farbolffe Lande og Numaffatten eller den 

aarlige Afgift af Peterspening indfortes. Paven havde endog fendt 

Henrit en Ring fom Tegn paa Inveftituren med Herſker-Retten over 

Irland. Dinrmid traf iffe Henrik i England, men maatte opføge bam i Ukvi- 

tanien.  FJvet han nu flagede fin Nod for Henrik, og anraabte ham om 

hans Hjelp, tilbød ban fig, fom det næften faldt af fig felv, at tage fit 

Nige til Len af bam, bvis ban ved hans Biftand vandt vet tilbage. Hen— 

rif greb med ftørfte Glæde ven uventede Lejlighed, der faaledes med et 

tilbød fig for bam til at bringe den Plan, der fan fænge havde beffjef- 

tiget ham, til Udføreffe. Selv funde ban viftnok iffe for det førfte lede 

fage ham, da han havde fuldt op at beftille, deels med at undertvinge 

nogle Baroner i Bretagne, dels med den Strid, bvori ban for Øjeblik 

fet faa med Grøebiffoppen Thomas Bedet; men han modtog Diarmids 

Hylding, og medgav bam et aabent Brev, hvori ban tillod enbver af fine 

Mænd, der havde Lyit, at ftaa ham Vi (1168). Med dette Brev lede 

Diarmid tilbage til England, bvor den tapre NMidard Clare, foldet 

Strongbow, Jarl af Pembroke, faa vel fom et Par andre tapre Nivdere, 

tilfagde bam deres Biftand, og lovede den førft fommende Vaar (1169) 

at fomme over til Irland med endeel engelfte og vælifte Krigere- J 

Haabet berom vovede Diarmid endog at vende tilbage til Irland, og ale 

lerede foreløbigt at begynde Kampen med fine Modſtandere, ved Hjelp af 

nogle faa valiſke Krigerffarer, fom tidligere end de pvrige fom over. 

Dette var imidlertid forbaftet, og han fom i Den frørfte Knibe, men fnart 

1) Broder kaldes nemlig Mac Torcaill (Thorkellsſon), UffrU derimod Mac 

Ragnaill Mac Torcaill. Aſtells Navn firives ogfaa Aſtulbh, Aſtulf, Ha- 

føulf; det er faaledes ikke ganſte afgjort, om han ej fnarere har hedet 

Hoſtuld. 
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begyndte hans magtige Hjelpere at fømme, idet en af bine nys omtalte 

Niddere landede I Nærbeden af Werford (Mai 1169). Diarmid ileve 

dem ftrar imøde, og ryffede I Fallesſtab med dem mod Wexford, hvis 

Indbyggere for Storftedelen føulle have været Øftmænd. Disſe mødte 

Fienden fjeft udenfor Murene, men maatte give tabt før de frigsøvide, 

vel vuftede Mordmanner, og traf fig ind i Staten; ber forfvarede De fig 

tappert, og floge det forſte Angrel tilbage, men lode fig dog ved gode 

Qøfter overtale til at fapitulere og fille Gifler. - Siden fom der flere 

og flere Fremmede til; Diarmid gjorde et beldigt Fog til den fydveftlige 

Deel af Oen, og indjøog Nuaidbri faadan Skrak, at han aabnede Under— 

handlinger med bam, og fluttede en Fred, hvorved ban anerfjendte Diar— 

mid for Konge i Leinfter, imod at Denne erfjendte ban fom Overherre : 

en Grølæring, hvorved Dtarmid lige faa lidet agtede at fate fig binde, fom 

ved fine andre Filfaqn. Et VBeviis Derpaa var, at Hjeperropper 

fra England vedbleve at ftrømme til bam. Ullerede nu bjemføgte de Due 

fin, hvis Omeqn blev faa voldfomt herjet, at Indbyggerne tilbøde at ere 

fjende Diarmids Herredømme, imod at Fiendtligfederne  opbørte og der 

par begge Sider ftilledes Gifler. Dette Tilbud blev modtaget, Da en 

Krig, Nuaidbri havde begyndt mod en Underfonge i det nordlige Mun- 

fter, faldte Diarmid og bang Forbundne Did ben. Medens Diarmid ende 

nu befandt fig paa Disfe Kanter, landede Den tapre Naimund fr Gros, 

en af Nicdard Jarls Mand, i Nærbeden af Waterford, Da Richard 

felv fnart ffulde folge efter, opfaftede De I Haft en liden Skandſe, for at 

funne holde fig der indtil hans Ankomſt. Oſtmandene i Waterford, un- 

Derftottede af endeel Iver, angrebe ban med en overlegen Styrke, men 

funde intet udvette; efter nogle Fimers Kamp bleve De Drevne tilbage 

med fort Tab, 70 bleve fangne, og grumt benrettede. En Fid efter 

fom Richard felv med en bepdelig Krigsmagt, og nu føred man ſtrax til 

at belejre Waterford. Indbyggerne forfvarede fig tappert, og floge to 

Storme tilbage, Da det lykkedes Naimund at faa nedbrudt et Stykke af 

Muren: gjennem Aabningen trængte Nordmannerne med uimodfraaelig 

Kraft ind i Bven, og anrettede et forfærdeligt Blodbad. — OØflmændenes 

Konge Nagnvald, der var tagen til Fange, ffulde ogfaa have været Dræbt, 

bvis iffe Diarmid, der juft anfon, havde bedet om Naade for bam. Nu 

fom Naden til Dublin. Der indlob Gfterretning om at Øftmæne 

dene i Dublin under Deres tapere Høvding Uffell Naqnvadsføn havde 

gjort Opftand og veflæret fig uafbængige, medens Ruaidhri, viſtnok efter 

Aftale med Aſkell, bavde opftillet fig med en ſterk Hær faa Mile fondene 

for Staden. Richard gav fig fun Tid til at borde Bryllup med Diare 

mids Datter Eva, hvis Haand Var en af Betingelferne for den Hjelp, 
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ban ydede Faderen, og rykkede nu, fedfaget af denne, tvers igjennem Lan— 
det lige til Dublins Mure, uden at fomme i Berørelfe med Ruaidhri. 

Indbyggerne, fom ej barde ventet at fre Fienden faa pludfeligt for fine 

Porte, bleve aldeles overraffde, og aabnede Underbandlinger med Di- 

armid gjennem Erkebiſkoppen, Den höjſt agtede Lorcan eller Lauren 

tius O'Toole. Men forend Underhantlingerne vare fluttede, og Ind— 

byggerne Derfor endnu iffe ventede noget Angret, formede Den tapre 

Milo af Cogan, cn af Høvdingerne å Den engelffe Hær, ind over et fragt 

effer ubevogtet Sted paa Muren, og fit i en Haanvdevending Staden i fin 

Vold (21 Septbr. 1170). Det lykkedes Dog Aſkell tilligemed endeel af 

De fornemfte Oftmænd at undfomme til Skibene, og paa Dem at flippe 

bort til Syderøerne og Ortnøerne, maaffee Å Folge med den orknoiſke 

Flaade, der juft ved Denne Tid berjede paa Irlands Kviter, og neppe 

bar tilbørt nogen anden end Svein Asleivsføn 1). Men en ftor Mæng- 
De blev Dræbt, og Byen plondret af Sejrherrerne. Milo af Cogan ude 

nævntes til Stadens VBefalingsmand, og forblev Ver med en berydelig 

Styrke, medens Jarlen af Vembrofe drog imod Kong Muaidhri, der 

havde begivet fig til Meath for at underftøtte Fighearnan D'Ruare. Imid— 

fertid bavde Kong Henrik I, ſtinſyg over Richard Jarls Fremgang, ude 

ftedt et Forbud mod at underftøtte bam, vg befalet alle de engelfte Nivd- 

Dere, Der allerede havde taget Fjenefte hos bam, at vende tilbage. Uag- 

tet iffe alle vettede fig berefter, forvoldte Vet Dog betydelig Afqang i 

Nidards Krigsmagtz og Denne Afgang blev end tørre, da Kong Diarmid 

paa famme Tid døde, thi uagtet Richard, fom Diarmids Svigerfon, tilege 

nede fig Urveretten efter ham, blev ban dog forladt af alle dem, der fun 

af prrfonlig Hengivenhed bavvde- fluttet fig til Diarmid. Medens han be- 

fandt fig i disſe mislige Omttændigheder, fom Aſkell tilbage (ved Pindſe— 

tid 1171) med en Flaade af ikke færre end 60 Skibe, og en for Mæng- 

De Krigere, fom ban iſer ſkal have faaet famlet paa Orknøerne, vg be— 

væbnede, fom Det fortælles med Ringbrynjer og runde, rode Skjolde *); 

deres egentlige Unforer, en Høvding fra Orfnøerne, faldes Fon den vde 

eller rafende. Hvis Aſkell, fom man maa formode, var en Slægtning 

faavel af Svein Askeivsfons Huftru Ingerid, fom af Harald Jarl felv, 

er Det hojſt fandfynligt, at disſe Hjelpetropper og Skibe under Jons An— 

førfel vare udruftede af Jarlen og Svein I Fallesſkab: i det mindfte for- 

1) De fire Meftres Unnaler, ved 1170: Diarmid O'Hainfeth, Herre til Ui— 

Meith, og Unfører for Forften af Oileachs Ryttert, blev drabt paa Fnislaz 
Hain (i Untrim) ved en Flaade fra Difnoerne, 

?) Giralvus, Pag. 772. 
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klares det herved alter bedſt, bvorfor Aſkell tog fin Tilflugt til Orknoerne 1). 

Aſkell angreb Dublin med for Heftigbed, og havde nær overvældet Milo, 

men et pludfeligt Udfald, fom dennes Brover gjorde netop i rette Tid, 

ftaffede Englænderne Oberhaand, og Øftmændene flugtede. Jon den ode 

faldt efter et tappert Forfvar; Aſkell blev fangen, og benrettet, Va ban 

reent Ud erfiærede, at ban vilde fornye Forfoget med førre Eftertryk, om 

man fatte bam paa fri Fod igjen. - Hermed var imidlertid iffe al Fare 

fordi. Erkebiſkop Laurentius, der indfaa at ingen Tid var befejligere end 

Denne til at blive af med De ubudne Gjefter, havde ved fine Overtalelfes- 

gaver bragt flere af Smaafyrfterne til at tilfidefætte Deres private Fejder, 

for med forenede Kvæfter at angribe Englænderne; der ſendtes ogſaa Ge- 

fandter Å hans og Kong Ruaidbris Navn til Gudred paa Man og Sy- 

deroernes Hovdinger, for at opfordre dem til Biftand mod den fælles Fi- 

ende. - Der anfom og en Flaade fra Øerne af 30 Stilte, og lagde fig 

udenfør Dublin, medens en irff Hær paa henved 30000 Mand omringede 

den fra Landfiden. Men i Stedet for at vove et kjekt Angreb blev denne 

hele fore Styrke liggende uvirffom omkring Staden, indftrænkende fig til 

en fimpet Blofade. Den engelfte Befætning, over bvilten Ridard Jarl 

nu felv bavde overtaget Befalingen, fom vel i den yderſte Nod, og Ri— 

Hard brgyndte allerede at underhandle, tilbydende fig at tage Leinfter til 

Sen af Ruaidbri. Men da denne, eller rettere Erkebiſkop Laurentius, 

iffe vilde indlade fig berpaa, men Derimod fordrede at Richard frulde 

overgive alle de Steder og Slotte, ban holdt befat, og forlade Irland 

med alle fine Folk, befluttede Richard belter at fade det komme an paa 

et Ddriftigt og fortvivlet UdDfald. Og dette fronedes med et faatant Helv, 

at bee den fiendtlige Armee i faa Fimer aldeles avdfplittedes, og at Eng— 

fænderne vendte tilbage til Staden med et overmande vigt Bytte, og Leve 

netsmidler til at funne underhofde Befætningen for et beelt Aar. 

Imidlertid havde en Ufdeling af Ridards Hær været faare ubeldig 

ved Merford, og Da ban tillige fit foruroligende Føterretninger om Kong 

Henriks Vrede over hans egenmægtige Fremgangsmaade, vovede han ikke 

andef end at Drage over til England for at formilde ham, og anraabe 

Ham om Hjelp. Til Befolingsmand i Dublin under fin Fraværelfe ude 

nævnte ban atter Milo af Coqan. - Kongen, lod fig formilde, paa det 

1) Askell kaldes nemlig i de fire Meftres Annaler en Søn af Ragnvald, Søn 

af Jhorfell; denne Ragnvald Jhorfellsfen nævnes fom Høvding allerede i 

1146, og da nu ej afene „Thorkellsſonnerne“ omtales fom mægtige paa Man 

og Syderøerne omfring 1142, men Svein Asleivsfons hejbyrdige og rige Hu— 

ftru Ingerid (fe ovenfor S. 817) var Datter af en Ihortell, bliver det, fom 

allerede ber bemerfet, hojſt fandfynligt, at hun var Ragnvalds Syfter, 

Aſtells JFafter. 
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Vilkaar at Jarlen, fornyende fin Troſkabsed, overgav ham Dublin med 

tilliggende Diftrikt og de ovrige allerede erobrede Søbavne, bvorimod ban 

felv ſtulde beholde det øvrige fom arveligt Len under Den engelffe Kon- 

ges fensbojbed. Han udruftede derpaa en Flaade af 400 Skibe, med 

en Hær af 400 Niddere og 4000 Mand, og drog i Følge med Ridard 

Jarl over til Irland, hvor han landede i Materford (Dftober 1171), 

I Mellemtiden, under Richards Fraværelfe, omtale de irſke Beretninger 

tun et enefte Forfog paa at aftafte det fremmede Aag, idet Figbearnan 

ØRuare med en i Haft famlet Styrke gjorde et heftigt Angreb paa Dub— 

lin, men blev flagen tilbage med et føort ab, Da Den tapre Milo af 

Cogan gjorde et uventet Udfald. Fra Denne Forfatterne$ Faushed fan 

man dog neppe flutte, at Der iffe ogfaa ffede andre Furføg mod Erob— 

verne i Dublin, aller mindjt, naar De udførteg af andre end Frlændere. 

Og til ingen Tid ev det rimeligere at Svein Asleivsſon paa Orfnøerne 

gjorde hint Tog mod Dublin, paa Hvilket ban faldt, end netop paa denne. 

At det ffede efter at Gnglænderne havde fat fig i Befiddelfe af Dublin, 

ſees faavel deraf, at ban fort forben havde angrebet og opbragt et engelft 

Stil, der bragte en foftbar Ladning til Denne Stad, fom af den fiendt- 

fige Maade, paa bvilfen ban optraadte mod Stadens Magthavere, fom 

Sagaen fader dem 1). Ut han ej Deeltog i Aſkells fidfte Kamp, ſees 

tydeligt nof af Beffrivelfen over Denne, Der Desuden forefaldt om Vaaren 

medens derimod Steins Fog forefaldt feenbøftes, og netop paa en Tid af 

Maret, Da Richard Jarl var borte. I fig felv er Det ogfan bøjft fande 

fonligt, at Sven bar føgt at hevne Uftell8 Dod, og at han dertil har 

villet benytte Lejligheden, medens Englendernes Magt, fom man man for- 

mode, var paa Det fvagefte; muligt endog, at Svein fan have været i Følge 

med O'Ruarc *); under alle Omftændigheder ſynes bans Fald at maatte 

henføres til Denne Mellemtid. Ikke fænge efter fom Kong Henrik felv, 

bvis Tog fnareft lignede et Jviumftog, idet Fyrfter og Stader overalt un- 

1) Orfneyinga Gaga GS. 402. De kaldes her valdsmenn, og omtales 
aabenbart paa en noget fremmed Maade, fom om de iffe oprindelig hørte 

hjemme i Gtaden, 

2 
— Ut Giraldus's Beretning her ikke nævner noget om at Staden eller Be— 

falingsmændene allerede fiulde have Fapituleret, hvilket Orfnøyinga Gaga 

beretter, fan godt forflares deraf, at Staden ikke engang efter denne endnu 

formelig var overgiven, men at Angriberne førft fiden efter fEulde tage den i 

Befiddelfe. Det har faaledes maaſtee ikke engang nogenfinde været Beiæt- 

ningens oprigtige Henfigt at overgive den, og det hele Eunde være en Krigs- 

"ift for at overrafke Vikingerne. Thi forevrigt ſtemmer Beretningen om 

D'Ruarcö fidfte Kamp temmelig godt med hvad Orknoyinga Saga fortæller * 
om Svein. 
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Derfuftede fig ham, til Dublin, bvis Indbyggere ligeledes modtoge ham med 

Glade, baabende, fom vdet fynes, at han vilde beſkytte Dem mod fine Va— 

ſallers Undertroffelfer. - Hvorledes fiven efter ogfaa Kong Nuaidbri un- 

dDerfaftede fig, og de enqelffe Kongers Herredømme i Irland befæftedes, 

ftjønt under idelig Kamp og fun med fangfom Fremgang, bører iffe bid. 

Mod Ojtmands-Stædernes Undertvingelfe ophører Irlands Hiftorie at 

qgribe ind i Nordens. Imidlertid ophorte iffe Derfor Øftmændene felv 

at danne en færegen Korporation, fornemmelig i Dublin, hvor de endnu 

fang Tid efter omtales færftilt, endog ſaaledes, ſom om De fremdeles Havde 

bibeholdt meget af Deres Selvftændighed. Endog ven Dag i Dag benæve 

nes en UAfdeling i Dublin efter dem med Navnet Ormantown, egentlig 

Ojftmanstown eller Oſtmands-Byen !). 

102. Begivenheder paa Island. 

Paa Island begyndte nu atter en urolig Tid. De gamle Slag— 

ter fmeltede mere og mere fammen til faa, hvis Medlemmer Derved bleve 

overhaands rige og mæntige, og tillige i famme Mon overmovdige og træte 

tefjære, fom de folte fig I Beſiddelſe af overlegen Rigdom og Magt. 

Fejder bleve atter byppige, og de førtes iffe fænger, fom I gamle Dage, 

fun mellem enfelte Hovdinger perfonligt, eller I det bojefte med ubetyde- 

lige Folger af Jilbængere og Huusfolk. De ftore Hovdinger kunde nu 

fangt belter fafdes lige far mange uafbængige Fvrjter, Ver førte Hundre . 

der af Krigere mod binanden, gjorde formelige Felttog, og voldte Forſthr— 

reffe og Blodsudgydelſe over Det hele Land.  Godordene, hvis Befiddelfe 

var arvelig, men fom ogfar funde fjøbes, fom paa Denne Viis, ligeſom 

Jordegodfet, deels ved Arv, deels ved Kjøl, til at tilbøre nogle faa mægttge 

Erter, bvis Medlemmer ſaaledes forenede flere Godord, og Derved ej alene 

fif en Mængde afbængige Fbingmænd rundt om i Lantet, men ogſaa Go- 

dernes Net til at udnævne Lagrettens Medlemmer, erbvervede fuldfomment 

Herredømme paa Attbinget, og Der ganfte funde beftemme Tingenes Gang. 

Denne Høvdingernes fore Magt betog ogfaa Viffopperne meget af Ven 

Indflvdelie, de I faa fang Tid til Landets Held havde utøvet. Ja 

ftundom toge De endog filv Deel i Fejderne, om ikke perfonligt, faa Dog 

ved at underftøtte en af De ftridende Parter. Der tales ifær om en for— 

færdelig Kamp, der fandt Sted paa Ultbinget i 1163, i og omkring Lage 

1) Se herom ifær Giraldus Gambrenfis, de expugn. Hiberniæ, Camdens Samling, 

S.755—811; Thomas Moores History of Ireland S. 199flg. Jvfr. Worsaa, 

Minder om de Danfée og Nordmændene, S. 430—437, jvfr. S. 400--402. 
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retten; man ſloges med VBaaben og Stene faa ftore at man fiden efter 

neppe funde begribe, bvorledes Folk i deres Maferi havde funnet løfte 

dem; Sommeren felv fit deraf Navnet „Steenkaſt-Sommeren“ 1). Og denne 

ftedfe tiltagende Fejdelvjt og Uroligbed er faa meget mere paafaldende, fom 

vi erfare, at en Mangde af Høvdingerne, Veels for Mrens Stvid, deels 

ogfaa for at nyde godt af de Dermed forbundne Fordele, ifær fom Kirke— 

Gjere, felv vare indtraadte i Den gejjtlige Stand, og bavde modtaget Invd- 

vielfe, enten til Den prejtelige Vordighed, eller til Diafonatet. Men de 

vedbleve i Megelen, med fun far glædelige Undtagelfer, at leve, færdeg 

og ftride fom. verdslige Høvdinger, uden at lægge Chriſtendommens blid- 

gjørende Virkninger, Der ſkulde ytre fig fterfeft hos dens beftiftede For- 

fyndere, for Dagen i deres Levnet. Det var tydeligt nok at fee, at Ne- 

figionen eller vettere Kirfeværfenet her faa godt fom ganſke var traadt i 

den verdslige Volitifs Fjenefte: Og da Neligionen faaledes iffe Langer, 

gjennem fine Nepræfentanter, Biftopperne, funde lægge det Baand paa 

Hoøvdingernes Selvraadighed, fom disfe bidtil inden Øens egne Grændfer for- 
maaede, er Det fart, at Anardiet fnart maatte vife fig i fin værste Skik— 

- felfe og fine førgelige Folger, der tilfidft bragte Det udmattede Folk til at 

tilfjøbe fig Den No, efter hvilken det faa fænge ftundede; med Opgivelfen 

af fin Selvjtændighed. 

Blandt de Hovdinger, der ved Midten af det 12te Aarhundrede, og 

den nærmeft følgende Iid maa anſees for Magthaverne paa Fsland, 

foruden Biffoperne Klong og Bjørn, og efter Dennes Død Brand, maa 

man forft og fremft nævne den oftere omtalte Jon Loftsſon *) i Ovde 

paa Sønderlandet, der omtrent paa Den Tid bavde tiltraadt fin Fævdrene- 

gaard, og i enhver Henfeende udmerkede fig fremfor De øvrige, faa vel 

ped fin heje Byrd, fin Nigdom, fin Magt, og fin Lærdom, fom ved fin 

Kjærlighed til Ovden og Fred. — Ogfaa han var Grjitlig, for faa vidt 

han bavde modtaget Diafonat-Indvielfen. I den veftlige Egn af Landet 

var Den gamle Thorgils Oddesſon paa Stadarhool fremdeles en af de 

mægtigfte Hovdinger eller maaftee den magtigſte. Naſt ham var ver 

neppe nogen mæytigere og højbvrdigere Hovding paa VBeftfanten, end 

Thord FIhorvaldsføn i VBatnsfjorden, en Datterføn af Halldor Snor- 
resføn, og felv paa fædrene Side fandfynliquits en WEtling af den game 

mægtige Anund Fræfot. Thord var felv gift med Havlide Maarsſons 

Datter. Han fones at være dod omtrent ved 1160, og efterfulgtes i 

Bejiddelfen af Godſet og Høvdingftabet af fine tvende Sønner Paal og 

1) Sturlunga Saga II. 40; jvfr. de islandffe Unnaler ved 1163. Ved denne 

Kamp faldt en Preft, Halldor Snorresføn. 

2) Se ovenfor S. 933. 
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Snorre '). Paa Sønderlandet maa man og nævne den faafaldte Hauk— 
døle-IGt, der neditammede fra den allerede vvenfor nævnte Feit, Biftop 

Isleivs Søn (Fr 114) opdragen af Den vpperlige Hall i Haufadal, bvis 

Arving ban blev, og Fader til Den udvalgte Biftop Hall (7 1159). 

Halls Sm, Gisfur Hallsføn, ligeledes en af Islands lardeſte vg ta- 

fentfuldefte Mænd, om bvem det endog figes, at ban var dDen bedfte Klerk, 

o: i boglig Biden oplært Mand, der nogenfinde bavde været paa Jsland, 

var i fine yngre Aar Stallare hos Kong Sigurd Mund i Norge, og 

rejfte overboved meget udenfands, men tilbragte fiden en lang Rakke af 

Aar (4 1206) i Ro paa fin Fædrenes, bojt agtet og hodret*). 

Men foruden disſe Høvdinger, Der alle repræfenterede ældgamle AGtter 

og tare i Befiddelfe af nedarvet Magt, vejfte der fig ogſaa en Mand, der, 

uagtet han viftnok var af god YGt og ikke manglede mæntige Forbindelfer, 

Dog neppe Å nogen af disfe Henfeender Funde male fig med bine, men 

alligevel ved fin Klogffab og fine Falenter flaffede fig og fin Gr en. 

Magt og Anfeelie, Dev i det mindfte for en Tid overfløjede alle andre 

AEtters paa Oen. Dette var Sturla Thordsſon paa Hvamm, Fhord 
Gelle8 gamle Herrefæve, bvilfet ban tilfjøbte fig, og bvorefter han fæde 

panligviis faldtes Hvamm-Sturla, Han var født 11513), af Foræld- 

rene Fpord Gilsføn og Vigdis Svertingsdatter. - Thord nedftammede i 

fige Linje og 7de Led fra Landnamsmanden Fhorbjørn Bodmodsſon af 

Skot (paa Eker) der bofatte fig ved Djupefjorden, veftenfor Borgarfjor- 

den; Thords Moder Thordis var en Vatterdatter af Haldor Snor— 

resføn; hans Gvigerfader Sverting Grimsfon nedffammede rimeligvis 

paa fædrene Side fra Lovfigemanden Grim Svertingsfon par Mosfjell, 

Der var gift med Egil Skallagrimsſons Stifdatter; blandt bang Forfædre 

var figeledes Asgrim Cllidagrimsføn*). Sturlas forfte og fom Vet fys 

nes beftigfte Fejder vare mod Thorgils Oddesfons Søn Einar, der efe 

ter Faderens Død (1151) arvede bans Gjendomme og Magt, bvilfen 

han i Det Hele taget benyttede paa en overmodig og anmasfende Maade. 

Blandt flere Tviſtemaal fynes fær følgende at have vakt Fiendffab mellem 

dem. Einar havde en ſmuk Syfter, ved Navn Ynqvild, der efter at have 

forladt fin Mand, fom bun ej funde elfte, og fom fort efter dode paa 

en Udenlandsrejfe, flyttede til fin Svrger Bodvar, af hvem Sturla 

havde kjobt Hvamm, men fom nu boede paa Tunga, Bolle Thorleiks— 

1) Sturlunga Saga, I. 2. 33. Om Anund Trafot, fe ovenfor I. 1. S. 499, 

2) Sturlunga Saga, II. 5. Om Jons og Gisfuré Slayt, fr nærmere Slægt- 

vegiftvene. 

3) Sturlunga Saga NI. 4. 

4) Sturlunga Saga II. 2. 
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føn8 gamle Sæde. Sturla var for nogle Aar tilbage bleven gift med 

Ingebjørg, en Datter af den mægtige Hovwding Thorgeir Hallsføn paa 

Hvasfafell i Gyjafjorden, og Thorgeirs to unge Sonner, Tborvard og 

Are, Sturlas Svoyre, opholdt fig en Tid hos ban par Hvamm '). 

De varme Bade å Sælingsdalen plejede Folk fra Omegnen byppigt at 

beføge om Bintren, og faaledes fit Thorvard og Are Lojlighed til at gjøre 

Tunga-Folkenes VBefjendtffab (1158—1159) Engang, da Tborvard 

havde været ved Badet, og ſkulde ride tilbage til Hvamm, fnublede Heften 

med ham, og ban faaredes derved faa flemt paa Foden, at han var nær 

ved at forbløde fig, og maatte bringes ind paa Funga, hvor Yngvild fore 

bandt bar, og hvor han i nogle Dage blev liggende.  Ullerede Da, fom det 

fones, -elftede de hinanden; under dette Opbold Fnvyttedes Furbindelfen end 

faftere mellem ban og bans fimuffe Sygevogterffe, og Da ban endelig blev 

frift igjen, vare bans Befag paa Tunga og Samtaler med Yngvild faa 

bygpige, at man blev opmerffom derpaa. Deres Benner benegtede imid- 

fertid at der var noget paa Ferde mellem dem; den folgende Vaar vendte 

Thorvard tilbage til Eyjafjorden, og Yngtild flyttede til em anden Gaard, 

hvor hun, foregivende en Svadom i Foden, Den mefte Tid holdt fig ftille 

og affondret i fit Sovefammer. Om Høften tog hun i Hufet en Kone 

fra Gyjafjorden. Denne Kone fødte fort efter, fom Det bed, en Datter til 

Verden, der blev kaldet Sigrid, og vejfte fiden tilbage til Cyjafjorden; 

imidlertid begyndte man at tale meget om alt Dette, vg vire Tvivl om, 

Hvor vidt Det forholdt fig faaledes med GSigrids Fovdfel, fom man havde 

foregivet. — Yngvild$ Broder, Ginar Fhorgilsføn, frævede FIhorvard til 

Negqnffab: Denne negtede alt, og tilbød fig at bevife fin Uſkyldighed 

ved Fernbyrd, Der Dog iffe frulde beftaaes af ham felv, men af en anden 

Mand paa bans Vegne. Biſkop Kløng ſkulde bedømme, hvorledes Pro— 

ven beftodes. Proven føb efter Biftoppens Erølæring beldigt af, og Cinar 

blev Derfor endog Dømt til at udrede en Bod til Thorvard. Men om 

Sommeren gjorde Thorvard fig rede til at forlade Landet, og Ynqvild 

drog bemmeligt til Eyjafjorden, efter at have overdraget Sturla at beftyre 

hendes Gjendomme.  Hendes Plan var at flygte fra Landet med Tbor— 

vard, fom allerede havde aftalt det nødvendige med en norſk Kjøvmand 

ved Navn Jon, der tillige var Hirdmand hos Kong Inge. Men Jun, 

fom maaffee, Da Det fom til Stykket, frygtede for at fægge fig ud med 

Yngvild mægtige Frænder, pvis ban underftottede Thorvard8 Planer, 

fejlede til hans fore WGrgrelfe ifra ham, uden at tage han med. Thor— 

vard maatte Da fee til at tinge fig ind paa et andet Skib, hvilket ogſaa lyt 

1) Shorvard var ba endnu fun 18 Aar, fe Sturlunga Saga IL. 39. 
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kedes ham, men han forfinfedeg derved nogle Dage. Da han fejlede ud 

af Gyjafjorden, blev Der paa et aftalt Sted fendt en VBaad i Land fra 

GSfibet: den fom tilbage, merbringende Yngvild, forkladt i Mandsdragt. 

Hun fulgte nu med over til Norge, hvor De anfom til Bergen iffe mere 

end tre Dage fenere end Jon. Thorbvard var faa opbragt paa Denne, at 

ban, ftrar ban modte bam, gav bam et Slag med fin Øre, faa at Skaf— 

tet gif af, og Jon felv fit en Stade, bvoraf ban aldrig fom fig, men 

døde Den følgende Vinter. - Fborvard tyede til Den anfeede Ketil Kalfs— 

føn *) om Biftand, medens Gregorius Dagsføn, fom altid vifte Islen— 

Dingerne ſtor Yndeft, tog Ynqvild i fin Beftyttelje 2). Det lykkedes Thor— 

vards mægtige Beftvttere ej alene at flaffe ham Kong Inges TFilgiveffe, 

men ogſaa, fom Det tidligere er omtalt, Anfættelfe fom hans Hirvmand. 

Der fagdes nu iffe fænger Dolgsmaal paa, at Barnet Sigrid var Yng- 

vilds og Thorvards Datter, og det blev afminvdeligt antaget paa Jsland, 

at Sturla og hans Huſtru Ingebjørg havde været indvirde i Den hele 

Plan, og at Jernbyrdsproven var aflagt med Fulftbed. Einar Fborgils- 

føn fagfogte Sturla til næfte Ultbing for Gyriftendomsfpilde, fon den 

der havde raadet Fhorvard til at gjore en fulft Angivelfe vid Fernbyr- 

den. Sturla tilbød Tylfter-Ed paa, at han ej havde givet noget fardant 

Raad. Einar erflærede fig dermed tilfreds. Men da Sturla aflagde 

Gden paa ,intet Raad”, fordrede Einar ogfaa tilføjet ,09 intet Medvi- 

derffab”.  Herpaa vilde Sturla ikke indlade fig, men fagde ligefrem, at 

han iffe havde troet at fulle fomme i Ulykke, fordi ban ej uadfpurgt 

aabenbarede fine Mærmeftes Brøft. Derimod fagføgte ban igjen Cinar, 

fordi ban iffe havde udredet Den oven nævnte Pengebod og farledes fad 

en Althingsdom overbørig. Begge Søysmaal bleve indladte til Doms, 

underftøttede ved betydelig Folfefiyife paa begge Sider, og faavel Ginar, fom 

Sturla dømteg Fjørbaugsmænd, D. e. idømtes Den mindre Fredløsbedsitraf. 

Efter Ibinget famlede hver af dem Folk om fig for at bringe Dommen 

i Udøvelfe, eller holde den faafaldte Feransdom, Einar red med 480 

Mand til Hvamm, vg befatte Gaarden, medens Sturla derimod av Fjelde 

veje red med 60 Mand til Stadarbool, og afboldt Forremingen. Ved 

bang Hjemfomit til Hvamm var Det nær kommet til Kamp mellem begge 

Flokke, bvis iffe en velfindet Mand i Einars Folge bavde overtalt Denne, 

fom den mandfterfefte, til at forebygge Blodsudgydelſe. Men Ven fol 

gende Sommer, da Sturla allerede var Ddragen til Ultbinget, vg Cinar 

var paa Vejen derhen, gjorde denne, ledfaget af en ſtor Skare, en uventet 

1) Ketil Kalfsføn havde tidligere været paa Grønland, og deltaget i TJviften 

med Biffop Arnald og Einar Sokkesſon, fe ovenfor S. 758. 

2) Sturlunga Saga II. jvfr. 39. 
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Afitifter til Hvamm, jog de Folt, der vare paa Gaarden, ind I nærmefte 

Kivfe, røvede alt det Gods, han forefandt, vg fatte tilfidft IId paa 

Gaarden. - Derpaa fortfatte han fin Vej til Ibinget, i det ban lige faa 

fidt fom Sturla brød fig det mindfte om den dem overganede Fjørbaugg- 

dom. — Man firæbte nu at bringe et Forlig iftand mellem dem, og de 

famtyffede omfider i at undergive Sagen Biftop Kløngs Boldgift. Klong 

dømte Einar til at betale 60 Hundreder (Baadmaal) for Branden og 

Staden paa Sturlas Hufe, famt til at gjengive det vanede Gods, Sturla 

derimod at betale Einar 50 Hundreder for hvad han bavde forbrudt mod 

bam. Efter Sturlas Onſke aflagde Biffoppen ED paa at han havde dømt 

efter bedfte Overteviianing. Sturla var alligevel ej vet tilfreds med Dom- 

men. „Jeg agter Biftoppens Ed, fagvde han, lige faa bøjt fom en Paafte- 

mesfe, men De flefte ville vift finde Erſtatningen liden og Udbetalingerne 

fmaa”. Forliget ftod ogfaa paa fvage Fødder, og det varede ikfe fænge - 

førend der atter udbrød endnu beftigere Stridigheder mellem Sturla og 

Ginar, førnemmelig i Anledning af at denne opførte fig mere end fædvan= 

figt nærgaaende og overmodigt mod Sturlas Stifføn Einar Helgesføn "), 

og overhoved beffyttede mange Uroftiftere og flette Perfoner, medens 

Gturla devimod føgte at overholde Frid og Orden. Det fom til blodige 

Fegtninger mellem begge Partier, og de mægtigfte Mænd toge Parti med 

Den ene eller den anden, faaledes Biftop Klong, Gisſur Hallsføn og flere 

med Einar Thorgilsſon, medens Biftop Brand, Tborvard FThorgeirsføn, 

Der nu var fommen hjem, og Bødvar Thordsføn, med hvis Datter Gudny 

Sturla nu var gift, underftøttede denne. - Forgjeves føgte fredeligfindede 

Mænd at flifte Forlig. Saqen blev bragt til Doms paa Ulthinget, og 

begge Partier gjorde binanden fredløfe, fom før. Endelig fil man dem 

overtalte til at underfafte fig Biffop Kløngs og Bødvar Thordsſons Af— 

gjøreffe, men da den blev affagt, erklærede Sturla fig utilfreds dermed, 

og udredede iffe de beftemte Bøder. Den hele Vinter fevede man faa vel 
hos Ginar, fom hos Sturla, paa et Slags Krigsfod, idet man hver Dag 

funde vente Overfald, og Sturla (od endog opføre et Virke (Befæftning) 

omfring fin Gaard Hvamm. Ikke førend Maret efter (1171) fom et Slags 

Forlig iftand, og Fhorvard Fhorgeivsføn, Der nødig vilde at hans Syfter- 

føn Einar Helgesfon oftere ſkulde ligge imellem, naar de ſtore Høvdinger 
fivedes, fit ham med fig til Nordlandet, og lod ham fiden rejfe over til 

Norge, hvor han tog Fjenefte hos Kong Magnus. Sturla fandt imid- 
fertid lige faa. lidet Behag i dette Opgjør, fom i det forrige, og ban betalte 

1) Hans Moder Ingebjørg, Sturlas Huftrue, havde nemlig tidligere været gift 

med en Helge Eritsføn i Langelid. 

Mund. Det norfte Folks Hiſtorie. L. M. Ö1 
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intet. Derved fom det til at gaa ud over en af de Mænd, der havde 

gaaet i Borgen for ham, nemlig hans GSvigerføn Ingjald, fra bvem Einar 

Fporgilsføn vøvede det mefte af hans Kvæg. Gturla fatte tilligemed 

Ingjald felv 19de efter Ransmændene, der fun vare 14 Mand fterfe, 

og indhentede dem paa Sælingsdals-Heiden, hvor han førft opfordrede Ei— 

nar til at tilbagegive det ranede Kvæg i Mindelighed. Da Einar vægrede 

fig herved, begyndte en heftig Kamp. Ingjald blev allerede i Førftningen 

dødeligt faaret, men forreften fik Sturla faa fuldftændig Overhaand, at 

Ginar, felv tvuffen af et Spydi Siden, maatte befvemme fig til at bede om 

Grid, fom ban ogfaa fit, men fun efter at have lagt Vaabnene ned og 

givet alt det røvede Kvæg tilbage. Paa Altbinget den følgende Sommer 

fluttede8 der omfider et ovdentligt Forlig ved Jon Loftsføns og Gisfur 

Hallsføns Megling. Men fra denne Kamp paa Sælingdale-Heiden regnede 

man fædvanligviis, at Sturla havde erbvervet ftørre Magt og Unfeelfe end 

Ginar ?). Og med denne Sturlas, eller hans Ets, den faafaldte Stur- 

lunga-AEts Overhaand begynder et nyt Tids-Afſnit i Islands Hiftorie. 

Om Begivenhederne paa Færøerne og Grønland i denne Tid vides faa 

godt fom intet, uden at nu og Da et eller andet Stib forlifte paa Grøn- 

lands Kyſt, at Jon Knut, faaledes fom oven anført, efter Arnalds Fra- 

trædelfe blev indviet til Biffop paa Grønland, og at den før omtalte Bi- 

ffop Mattbæus paa Færøerne, efter i flere War at have været fyg og 

fengeliggende, efterfulgte8 (1157) af Roe, fom i fængere Tid havde været 

hans Kapellan *). Ligeledes er det ved Denne Did, at Kong Sverres Ung» 

doms-Ophold paa Færøerne falder, men alt hvad der vedkommer ham, 

henhorer førft til det følgende Uffnit. 

102. Kultur-Udvifling. De enkelte Perfoners og Klasfers indbyrdes Forhold 

Familieret. Egteſkab, Arv, VBærgemaal. 

Bi have Skridt for Skridt fulgt Norges Nige og Folk gjennem nære 
værende Tids-Afſnit i dets ydre Fremtræden, dets Stilling til andre Native 

ner, og Det egne politiffe Forhold. Det ftaar nu tilbage at kaſte yderligere Blik 

paa dets indvortes Netsforfatning, Stat$z og Kirfe- Organifation, Kultur-Ud— 

vikling og Folkeliv, hvori den nu allerede i flere Generationer befæftede Chriſten— 

dom, og det deraf følgende hyppigere, fredelige Samfvem med fremmede, 

oplyfte Nationer uundgaaeligt maatte fremvirfe ftore Forandringer, af 

pvilfe vi allerede have iagttaget flere.  Førft og fremft maa Trelleve— 

1) Sturlunga Saga, II. 16—27. 

?) Annalerne, jofr. Untiqvarifé Tidsſtrift for 1849—51, S. 1583, 154. 

ae — 
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feneté Ophør anfees fom en af Ghriftendommens bedfte og vigtigfte Virk— 

ninger. At denne Forandring maa fættes i umiddelbar Forbindelfe med 

Chriſtendommens Indforelſe, ffjønnes tydeligt not af det allerede forhen 

omtalte Bud, fom de ældfte Ghriftenretter indehbolde, om aarligt at fri- 

give et viſt Antal Frælle 1). Var dette Bud ikke udgaaet fra Religions— 

færerne, der anfaa Srældommen uforenelig med Chriftendommens Mand, vilde 

bet ej have faaet fin Plads i Chriſtenretten, men derimod etſteds i den verds= 

lige Lovgivning. Nojagtigt at opgive, naar Srællevæfenet var fan aldeles 

ophørt, at der ikke fandtes en Tral tilbage i Landet, ev viftnot umuligt, 

men flere Omftændigheder tyde dog ben paa, at dette Tidspunkt maa have 

været naaet henimod Slutningen af det 12te Aarhundrede. Ii i det hele 

Jidsrum fra Kong Harald Haardraades Fid omtales Tralle fun tvende 
Gange, nemlig, fom vi have feet, förſt, hvor der berette om Kong Mag- 

nus Blindes Mishandling, derneſt ved Furtællingen om Slaget paa 

Ree og Sigurd Farls Fald; i det følgende er der aldrig Tale om 
Tralle *). Og ved begge hine Lejligheder ev det fun fongelige Tralle, 
Hvorom der handles, og af den fulvdftændige Faushed om private 

Srælle, fom Dog, om de havde været til, viftnok ved en eller an- 

den Lejligbed vilde have været nævnte, maa man næften formode, 

at det alene var Kongerne, og de aller fornemfte Mænd, fom, maaſkee fordi 

det endnu anfaaes nodvendigt til en fuldftændig Hofholdning, havde enfelte 

FIrælle i fin Sjenefte. I den af de ældre Gbriftenretter, af hvilken vi have den 

yngſte Bearbejdelſe, nemlig den ældre Froftatbings-Chriftenret, der i Den 
Skikkelſe, hvori vi fjende den, fynes at firive fig fra Den førfte Fjerdedeel 

af det 13de Aarhundrede, og fom indeholder enkelte fildigere Beſtemmel— 

fer, der fade til at bave været gjeldende for det bele Land, findes det 

allerede ovenfor omtalte Paabud, at alle arbejdsføre Mænd i hvert Fylke 

ftulde fremmøde paa en beftemt Dag for at udbvedre Landevejene, bvilket 

Vejarbejde, tilføjes der, træder i Stedet for den Frigivelfe af Tralle, fom 

findes foreftreven i vore Love, og fom alle Mænd havde vedtaget til Guds 

Fat. Det er altfaa klart nok, at da denne Beftemmelfe om Vejarbejde 

blev vedtagen, — og den fan neppe fættes fildigere end 1200 — mad 

ingen Trol have været tilbage. Men man fan vel ogfaa flutte fra Den 

Omſtendighed, at Beftemmelfen om Frællefrigivelfen endnu findes ufor- 

andret I Det bedfte Haandffrift af Gulathings-Chriſtenret, ſom dog inde— 

holder Vedtagelſen af 1164 om Thronfolgen og Kronens Ofring, at der 

1) Ældre Gulathingslov IV. 5, jvfr. ovenfor I. 2. S. 633. 

2) I hele den vidtleftige Sturlunga-Baga, ber udførligt omhandler Begiven- 

heder paa Island fra Begyndelfen af det 12te Warhundrede, omtales heller 

ikke nogenſteds Trolle, uagtet der var Anledning nok devtil, hvis der havde 

været mange tilbage. 

61 * 
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paa den Tid, i det mindfte i Gulathingslagen, endnu var enkelte Vrælle 

tilbage. Det var heller ikke at vente, at Frælleværenet fuldbfommen føulde 

opbøre, faa fænge der endnu fandtes Levninger af Vitinge-VBæfenet, der 

fan fige8 at have været dets fornemfte Rod. Og visfe Levninger af 

Vitinge-VBæfenet opbørte iffe førend med Undertvingelfen af de nordifte 

Riger paa Jvland ved Gnglænderne, og ved Det fyderøiffe Riges nøjere 

Underkaftelfe under Norges Herredømme; bvilfe Begivenbeder, fom vi have 

feet, netop forefaldt i det 12te Marhundrede8 anden Halvdeel, og i Det de 

begrund ede en ftrengere Orden og ftørre Fred, afftare Lejligheden til at berje 

og vinde Bytte paa egen Haand for faadanne Mænd fom Svein Asleivs— 

føn og hans Lige.  FSrællevæfenets Ophør fynes derfor med et rundt 

Tal at funne fættes til 1170. Ut Frællene, fljønt De firengt taget 

vare vetløfe, Dog efter Omftændighederne fynes at bave baft Det vet 

taaleligt, og langt bedre end f. Gr. de ældre romerføe Frælle, er alle 

rede ovenfor viiſt, og Det oplyfes aller tydeligft vid Erling Skjalgs— 

føns Grempel. En Mand funde vel dræbe fin Tral uftraffet, men fun 

for faa vidt han famme Dag gjorde Drabet bekjendt; ellers betvagtedes 

og fivaffedes ban fom Morder '): det forudfættes vel faaledes at det 

Drab, fom ſtrax oplyftes, og for hvilket Drabsmanden blev ſtraffri, bar 

været begaaet i Hivfighed, uden Overlæg, medens det overlagte Drab, 

endog paa en Ivæl, betragtes fom Mord. Den fornemfte Nettighed, en 

Tral ergvervede ved fin Frigivelfe, var, fom det fynes, at ban nu felv 

funde raade for fine Kjøb og for fit Giftermaal *). Men for at opnaa 

denne Net maatte Ven, fom felv bavde føskjøbt fig, førft bave gjort fit 

faafaldte Frelſes-Ol, eller et Gjeftebud, hvorved Herren flulte indbyves, 

og Hvor den Frigivne i Gjefternes Paafyn føulde tilbyde bam de ſaakaldte 

Levfings-Ører, nemlig 6 Ører Sølv 3). - Det forftaar fig af fig felv, at 
Herren ſtrax ved Fvrigivelfen kunde gjøre Afkald paa denne Afgift *), men 

iffe defto mindre fyne8 det, fom om den Frigivne, naar han vilde bofætte 

fig eller evhverve faft Gjendom, maatte gjøre Frelfes-Ølet 5), undtagen 

naar det var Kongen felv, der havde ffjenfet ham hans Fribed. Frelſes— 

Ølet fritog imidlertid itte den Frigivne fra mange Forpligtelfer til og 

perfonlig Afbængigbed af fin forrige Herre (skapdröttinn), bvis Bornede 

(varnadarmadr) ban og hans Børn i flere Led fremdeles anfames at 

1) Eldre Froftathingslov V. 20, Gulathingslov 182. 

2) Ældre Gulathingslov 61. 

3) Ældre Gulathingslov 62; ældre Froftathingslov IX. 12, 

1) Ældre Gulathingslov GL. 

%) Ældre Froftathingélov IX, 12. „Hvis en Trel“, beder det, „kommer til 

Jord eller bor (0, e. bliver Bonde), føal han gjøre fit Frelſes⸗Ol“. 
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pære 2). Den Frigivne kunde itte engang forlade Fylket uden Herrens 

Filladelfe. Alle disſe Forpligtelfer eller faafaldte , „Thyrmſler“ kunde den 

Frigivne imidlertid engang for alle frakjøbe fig af Herren 2).  Frigivelfen 

felv føede med visfe Ceremonier, enten derbed at Herren bragte fin Trel 

til: Kirken, og å Menighedens Paahør erflærede ham for fri, eller at han, 

fom det heder, fatte ham paa Kifte, maaffee fom et Symbol paa at han 

nu funde erhverve Gjendom. 

Blandt Frællene felv betragtedes enkelte fom bedre eller mere anfeede 

end de øvrige; nemlig ifær Den ſaakaldte Brytje (Huusforftanderen), eller 

Deigjen (den Pige, fom havde Overopfigt med de fvindelige Syfler) ). De 

fongelige Srælle unde endog, fom man feer, i Egenſtab af Uarmænd 

eller Gaardsfogeder have ftor Myndighed fom GStatfrævere og Nepra- 

fentanter for den udøvende Magt, om de end med Henfyn til Dered per- 

1) Froftathingsfov IX, 10. 11. XÆldre Gulathingslov 65. 66. Thyrmſlerne op: 

regnes her fuldftændigt. I visfe Jilfælde tog Herren endog Urv efter fin 

Frigivne. Forreſten fees Beftemmelfevne at have været noget forffjellige i 

begge Lagdømmer. Efter Froftathingsloven vedvarede Thyrmflerne lige til 

femte, efter Gulathingsloven fun til andet Led. Derhos maa det merkes at 

Beftemmelferne, faaledes fom vi have den, ofte ere meget dunkle og indviklede, 

faa at det ikke i alle Silfælde er Fart, naar Frelſes-Ol maatte gjøres og 

hvilke dets Virkninger vare. 

3) Wldre JFroftathingslov IX. 14. 

3) ACldre Gulathingslov 198. „Brytjen“ (bryti, angliff brytta, af brjöta, 

bryde, angliff *breötan), betegner egentlig „den fom bryder“, hvorfor ogfaa 

Angl. Digtere kalde ben gavmilde Fyrſte sinces brytta, beåga brytta, de 

Klenodiets, Ningenes, Bryder. Det er faaledes tydeligt, at man ved 

„Brytje“ nærmeft har forftaaet Madens eller Brødets „Bryder“, Uddeler, 

den, der føiftede Maden mellem Trælene, og faaledes var faa vel betroet, 

at han havde Madvarerne under fin Opfigt, følgelig var de øvrige Trælles 

Overmand (jvfr. Unnaler for Nordiff Oldkyndighed og Hiftorie 1847, Side 

263). Den famme Gtilling maa Deigjen fovmodes at have indtaget blandt 

det fvindelige Tyende. - Dette indlyfer ifær ved Sammenligning med de ang: 

tiffe Ord hlåford, (egentlig hlåfword, hlåfweard) og hlæfdige, ber øjenfyn 

ligen oprindeligt have haft tiljøoarende Betydning. Hlæfdige er nemlig fammen: 
fat af blåf, ofdnorff hleifr d. e. Leev, Bredleev, og dige, der fvarer til 
deigja. Hlåfword, af hlåf, og weard, betegner , Brøbdlevens Bogter, For- 

varer””. Da hlafword og hlæfdige ere fideordnede, maa følgelig bryti, der 

hos og var fideordnet med deigja, fvare til hlåford. Men hlåford, hvoraf 

fiden laverd, loverd, lord, og blæfdige, hvoraf fiden lafdie, lavdie, lady, 

betegne i Ungliff og nyere Engelſk ftedfe , Herre" og „Frue“, faaledes at 

lavarör og lafdi endog findes optagne blandt de hos os i den fenere 

Middelalder brugelige USvestitler. Og dog maa de oprindelig kun have 

betegnet ufrie Folk, Gaardsfogeder e. a. db. Dette Fafter et ikke uvigtigt 

Lys paa de ældfte Forhold i England efter den angliffe Erobring. — Uf 

deigja og Ordet bu (Kvæg), dannedes Benævnelfen budeigja, Budeje, Kvæg- 

vogterføe. 
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fonlige Stilling vare fidet anfeede *). Ut de virkelig, i det mindkte i 

ældre Jider, vare Tralle, feed deeld deraf, at de oftere ligefrem benævn- 

tes faaledes af de fribaarne, deelé deraf at de fongelige Gaardsfogder i 

Danmark, hvis Beſtilling ganffe fvarede til Warmændenes i Norge, kald— 

tes Brytjer. Man feer ogfaa, at Aarmænd ej længer omtales fra den 

Tid, da FIrællevæfenet ophører. Denne værentlige Forandring i de pri- 
vate Forhold, faavel fom den Udvidelfe, Kongemagten felv fik, medførte 

ogfaa, fom det i det følgende Vidsrum vil vifes, tilfvarende Forandrin- 

ger i Det Adminiftrative, og kongelige Ombudsmænd eller Sysfelmænd, 

bøjt betroede Mænd af de bedfte Etter, traadte nu paa en vis Maade i 

Aarmændenes Sted. - Men faa længe vdisfe erifterede, funne de figes at 

have Dannet en egen Klasſe, der paa det nærmefte fvarede til de i Tydſk— 

fand faafaldte Minifterialer. * Hermed er det ikke fagt, at Aarmændene i 

De fenefte Tider, de eriiterede, vare ufrie; man feer endog udtryfkeligt, at 

Dette ej altid var Filfældet *); men fun at Warmandsforholdet oprindelig 

var ufrit, at Det fedfe medførte et for De fribaarne foragteligt Begreb 

om perfonlig Afhengighed og Opvartning, og at det, fom en Frugt af 

Frællevæfenet, opbørte med dette, ifær da der iffe i Norge blev noget 
andet ufrit eller Vorned-Forhold tilbage. 

De Frigivne, der iffe erhvervede eller fæftede Jord, maa have ernæ» 

ret fig del ved at drive Handel, deels ved at tbinge fig Urbejde; og af 
dem beftod derfor fandfynligviis den temmelig talvige Klasfe af Verk 

mænd eller Arbejdåmænd, fom vore ældre Love byppigt omtale. Deres 

Kaar og Levemaade maa ogfaa paa det nærmefte have fvaret til de nu- 

værende Huusmænds, og den overmodige Behandling, fom mangefteds i 

Landet endnu bliver Ddisfe til Deel fra Grundejerens Side, tør maaffee 

bave fin Nov ej alene i det blotte underordnede Forhold, hvori De ſtaa, 

men ogfaa i den tidligere Standsforffjel mellem fribaarne og trællefødte. 

Med Henfyn til deres fmaa og Daarlige Boliger kaldtes De ogfan Kot- 

bønder eller Kotfarle 3), naar de borde i ftørre Klynger, Thorpere *). 

1) Se Beretningen om Thore Sel, ovenfor I. 2. S. 617 flag. Jofr. ældre 

Gulathingslov 170, jvfr. 198. ACldre Froftathingslov IV. 57. 

2) Se f. Er. ældre Froftathingslov IV. 58. 

3) Disfe omtales oftere, ikfe i Lovene, men defto mere å Sagaerne. VBenav- 

nelfen er, fom man feer, dannet af kot, d. e. Kot, Hytte, Aflukke, for at 

betegne Hufets Daarlighed. Anglerne havde ligeledes deres cotsetan, liger 

fom Tydſtkerne „Kotſasſen““, hvilket faaledes ej, fom mange troer, ubdledes af 

„Koth“. 

4) Dette maa nærmeft være Betydningen af Ordet, da „porp“ i vore Oldſtrif⸗ 

ter ftedfe betegner en ftørre Mængde (jvfr. Skålba 65), og porpari derhos 

øjenfynlig bruges i en halv foragtelig Betydning, fom om bet betegnede no— 



Urbaarne Mænd. Haulderne. 967 

Forſt, naar alle af Frigivbneforholdet udfprungen Afbængighed Var op— 

hørt, regnedes man i de faakaldte arbaarne ?) Mænds eller de egentlige 

Bonders Fal; men dette indtraf i Froftatbingslagen førft med den fjer- 

de, i Gulathbingslagen allerede med den anden Generation. Imidlertid var 

enhver Bonde eller arbaaren Mand itfe derfor Hauld eller Ovelsmand, 

felv om ban havde erbvervet Ford. Dertil var det nødvendigt, at den 

Ford, han befad, var hans Ovel, eller at han hørte til en Familie, hvis 

Hoved allerede havde erbvervet Ovdel.  Haulde-ACtterne dannede ben 

egentlige Kjerne af Foltet, hvem Grunden eller Jordegodfet tilhørte med 

fuldfommen og uindføræntet Gjendoms-NRet. Blandt dem udnæynte Kon- 

gerne fine Lendermænd, der indtoge det nærmeft højere Trin paa Nang- 

ſtigen. Lendermandsværdigheden var egentlig iffe arvelig, men man feer 
Dog at å Regelen en Lendermandé Søn efterfulgte fin Fader, ja han bee 

Holdt endog, om han iffe felv endnu var ophøjet til famme VBærvdighed 

fom Faderen, dog fin Mang eller Net i Lendermandstklasfen indtil fit 

40de Aar; var han da endnu iffe bleven Lendermand, traadte han tilbage 

i Haulderneå Klasſe 2). Lendermands-Wtterne dannede faaleded et højere 

get mindre end Bønder (f. Er. ovenfor I. 2 S. 307, hvor Olaf Jryggves- 

føn taler om , Bønder og Ihorpere" i Shrondhjem). Den Betydning af 

„enkelt, affidesliggende Gaard”, fom Ordet havde i Sverige, fynes det hod 

08 ej at have haft. 7 

Ordet arborinn, der ftundom ogfaa førives årborinn, — men neppe rigtigt, 

da det egentlig fynes at være forfortet af arfborinn — lader til at have 

været mecft brugeligt i Froftathingélagen, medens det neppe engang findes i 

den aldre Gulathingslov, fom paa de tilfvparende Steder, hvor Froftathings- 

[oven har arborinn madr, fætter böndi. Ordet ,arfborinn* d. e. ,/baaren 

eller fød til Arv“, udfømmer netop Begrebet, da en Frigivens ACtlinger 

ikke i ethvert Tilfelde vare berettigede til at tage Arv fom andre fribaarne, 

førend i den Generation, hvor Thyrmſlerne opbherte. Derfor opftiller 

ogfaa Froftathingsloven, fom udſtrækker IThyrmflerne indtil tredie Ge— 

neration, flere Rets- eller Mang Klasfer, end Gulathingsloven, der ej 

lader Shyrmflerne naa længer end til anden; Gulathingsloven fpringer nem— 

lig, fom vi have feet, umiddelbart fra „Leyſinge-Son“ til Bonde, medens 

Froftathingsloven mellem Lenfingsføn og arbaaren, der fvarer til Gulathings- 

Lovens , Bonde", opſtiller „Keks-Thegn“, hvilket øjenfynligt betegner en, der hør 

rer til de to følgende Led (d. e. enten en Sønneføn, eller Sønneføns Søn 

af en Frigiven), og hvilket enten maa udledes, faaledes fom det ovenfor er 

antydet, af det mindre ftadige Liv, disfe Folk rimeligvis have ført, eller 

deraf, at Urmod, naar Skapdrotnen var nødt til at tage fig af dem, kunde 

fætte dem tilbage i den forrige Afhængighedstilftand, eller, fom det heder: 

»prot rekr på aftr i kyn sitt*. Sfr. I S. 137, 143. 

2) Den ældre Gulathingslov Gap. 200, 206. Disfe to Steder udfylde hin: 

anden, Der faar nemlig førft, at en Lendermands Søn tager Haulds Net, 

hvis han ej faar Land, men fiden, at en Lendermand, om endog Vejtflelan- 

det er ham frataget, dog vedbliver at tage Lendermands-Ret, ligefaa hans 

1 
— 
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Ariftofrati, medens HauldeAGtterne udgjorde det lavere; Masfen af Fol- 
fet dannede af. de forhen omtalte ringere Klasfer. Til Uriftofratiet 

hørte ogfaa de fan fyrftelige Perſoner, nemlig Jarlerne, af bvilfe der 

dog, fom vi have feet I), foruden Jarlen paa Orfnø fiden Magnus den 

godes Tid fun udnævntes een i Landet felv, og hvis Funftion nu atter 

blev den oprindelige fom Kongens fornemfte Medhjelper, Vikar og Krigs- 

anfører, iffe, ligefom paa Harald Haarfagre8 Tid, Statholder eller Lens- 

berre i et Fylte. 

I Forbindelfe med denne Klasfeforfljel mellem FIndbyggerne beftod 

endnu det ældgamle ovenfor føildrede Bovds-Syftem, hvorved Drab, ikke 

at tale om alle vingere perfonlige Fornærmelfer, funde affones med en 

vis Pengebod, afpasfet førft og fremft efter Fornærmelfens Beſkaffenhed, 

dDernæft faavel efter Fornærmereng, fom den fornærmedes Nang eller Sam- 

fundsiftilling. Den nærmere Jndretning ved dette Bodsfyftem, faa vel 

fom de Principer, bvorpaa det var grundet, er allerede tidligere udvikket 

hvor der handledes om den ældre germanifte Samfundsorden i Alminde— 

fighed. — Det er der viift 2), hvorledes dette frod i umiddelbar Sammen- 

bæng med den Net til at tage Blodhevn og føre indbyrdes Fejder, fom 

oprindeligen tilfom Familierne, og hvorledes derfor ogfan Drab affonedes 

med Bøder, ej alene fra Drabsmanden til den Dræbtes Frænder, men 

ogfaa fra Drabsmandens Frænder til disfe, alt efter nøjagtigt udregnede 

Fabeller (Saftal). - Henfigten, om Den end mere ytrede fig fom et In— 

ftinft, end den var kommen til flar Bevidfthed, var aabenbart paa denne 

Maade, ved at Dynge en Deel af Anfvaret paa den hele Familiefreds, at 

gjøre Denne interesferet i at Hindre ethvert af Medlemmerne fra at begaa 

Drab, og Derved at forebygge Blodsudgydelſe. Det ligger imidlertid 
i Gagens Natur, at da det hele Syftem var grundet paa Blodhevn-Sye 

ftemet, opnaaedes hiin Henfigt fun bøjit ufuldfomment, da Der nemlig kun— 

de indtræffe mange Tilfalde, bvor fuldftændigt betryggende Bod enten 

itte kunde blive betalt, eller Yvor man reent ud negtede at betale den. Jo 
fornemmere en Familie var, Defto førre Hæder fatte Den i, ej at mode 

tage eller pde Bod, men enten at tage fuldftændig Hevn, eller i det minde 

fte fade Sagen afgjøre ved privat Voldgift. Derfor fee vi ogſaa Fa 

miliefejder, faa fidet De end pasfede til det Kulturtvin, Nationen for øve 

Gøn til fit 405e Aar. Altſaa traadte han førft da tilbage i Hauldernes 

Klasfe, vimeligviis fordi man antog, at hvis han ej før havde faaet Land, 

fit han det neppe fiden. 

1) Se ovenfor S. 273. Om Aarmændenes, Lendermændenes og Jarlernes ftats- 

retlige Stilling vil nedenfor blive falt. 

2) Se ovenfor I. 1. GS. 142, 143. 
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rigt havde opnaaet, fremdeles omtalte, f. Er. mellem bine mægtige Len- 

der mands-⸗Atter i Sogn og paa Agder, Der repræfenteredeg af Jon Pe- 

tersføn og Kale Sæbjørnsfen; og Tronftridighederne mellem Kongerne 

gave, fom man let fan forftaa, forøget Anledning dertil 1). Det var og- 

faa en ligefrem Folge af Familiernes folidarifte Anfrarlighed for Drab, 

beganede af et enfelt Medlem, at Hevnen ofte itte rammede Drabsmanden 

felv, men en anden af hans Frænder, der var aldeles uftyldig i Drabet, 

men fom man netop udføgte, naar han formedelft fin anfeede Stilling eller 

andre Fortjenefter antoges at ville blive mere favnet end bin. Disfe 

Ulemper af et Svftem, fom egentlig havde overfevet fin Tid, maa i det 

mindfte ved Perioden8 Slutning alle fornuftige og tænfende Medlemmer af 

Samfundet have været fig fuldfommen bevidfte, og været ivrigt betæntte 

paa at forebygge. Der gaves vift allerede da iffe faa, der nærede den 

famme Mening, fom nogle Tiagar fenere udtryffeligt blev udtalt, ,at de 

flefte YEtter i Landet fede ftor og mangfoldig Stade af Mandflæt og de 

bedfte Mends Drab, hvilket her i Landet var mere fædrvanligt end 

andeniteds, iſerdeleshed Da den ftore og flemme Uftit herſkede, at naar 

fom helſt nogen blev dræbt, vilde hang Frænder udfee fig fom Offer for 

deres Hevn den bedjfte af Drabsmandens YGt, om ban end bverfen var 

vidende om eller raadende til Drabet, men de vilde derimod iffe hevne fig paa 

Drabsmanden felv, om De end havde Lejligbed dertil, bvorved den flette 

netop nyder godt af fin Slethed og Daarlighed, men den Uftyldige und- 

gjelder for fin Bravhed og fit gode Forhold” 2). Principet, at Den, der 

dræbte fagesløs Mand, fiulde være fredløs og have forbrudt alt fit Los— 

øre til Kongen, var viftnof udtalt, men Spørgsmaalet, hvor vidt fuldfom- 

men Sagesløshed var forhaanden, maatte i de flefte Iilfælde være yderft 

vanffeligt at afgjøre, og man funde derfor loskjobe fig fra Freldøsheds- 

firaffen, naar Drabet iffe henhørte til de faafaldte Ubodemaals eller Nid— 

ingsverk Klasfe*). De egentlige Boder for et Drab, der vdedeg 

til den Dræbtes Frænder paa Mandsfiden, og hvori ligeledes Drabs- 

mandens Frænder paa Mandsfiden deeltoge, om de vare til, vegnedes ef- 

ter Bauger, en Levning fra den Tid, da man ej havde myntede Penge, 

men brugte Bauger, d. e. tynde fpiralformigt oprullede Guld- eller Sølv- 

Stænger, bvoraf man hug faa meget; fom man bver Gang behøvede, og 

vejede Det til Modtageren. Ifolge Gulathingsloven ſkulde en Haulds 

1) Se f. Er. ovenfor S. 899. 

?) Kong Haafon Haakonsſons Intimation til den ældre Froftathingslov Gap. 

1, Gap. 8. G 

3) Froftathingsloven IV..1, jvfr. Intimationen, Gay. 1, 2. 
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elfer Odelsbaaren8 Drab bodes med tre Bauger, en Hovedbaug paa 10 
Mør. til Sønnen, en Broderbaug til Broderen, paa 5 Mår, og en 

Brødrungsbaug paa 4 Mer. til Brødrungen eller Syffendebarnet paa 

fædrene Side). Froftatbingslagen fynes endog at have haft fire 

Bauger, den fjerde for Nærfyffendebørn 2). Alle de, fom enten fil en 

Part af digfe Bauger, eller deeltoge i deres Udrevdelfe, faldtes tilfammen 

,Bauggilde8mænd”, og ,Bauggilde" var faaledes en VBenævnelfe for 

Frændffad paa Mandsfiven i Ulmindelighed. Men derforuden føulde 

Der ogfaa bødes fra og til Frænderne paa Kvindefiden, f. Er. Morfader, 

Datterføn, Syfterføn o. f. v.; disfe Bøder regnedes ikfe efter VBauger, 

eller Klasfer, men fun efter De Summer, Der ydedes fra vg til hver ene 

felt Perfon (Nev >: Naſe), og derfor faldte man dette Slægtffab paa 

Kvindefiden Nevgilde, og flige Frænder Nevgidesmænd 3). Foruden 

disfe Bøder til Bauggidesmænd og Mevgidesmænd havde man og at 

udrede de faafaldte Kvindegaver, eller Kjendelfer til de nærmefte fvinde- 
lige Slægtninger, fremdeles til Maamaagerne eller De nærmeft VBefvogrede, 

til Safauferne d. e. den Drabtes Halvbrødre eller nærmefte thybaarne 

Frænder; hertil fom Iryggvafaup, eller Haandfalspenge for Iilfifringen 

af Trygd, og Skogarkaup, eller Loskjøbelfe fra Skoggangs- eller Fredlos- 

heds-Straffen, og endelig Thegngildet til Kongen. Ved alt dette fvul- 

mede hele Udredflen faalede8 op, at naar f. Er. Hovedbaugen udgjørde 6 

Miør., blev den hele Sum, med Bauger, Tryggvakaup, Kvindegaver, Skogar— 

faup o. f. v., dog Thinggildet ej iberegnet, 20 Mkr. 23 Øre 4). For at raade 

Bod paa alle de Ulemper, fom beraf fulgte, da Beregningen blev faa pderft 

vanffelig, opftillede man ej alene fuldftændigt beregnede Saktal, men man ord— 

nede ogfaa disſe, fom Det ſees, efter andre og fornuftigere Grundfætnine 

ger. J Gulathbingslovens Saktal 5), der ſynes at bidrøre fra Begyn- 

1) Gulathingsloven Gap. 218, 220. Men længere hen (Gap. 243—245) an 

gives Hovedbaugen til 6 Mkr., Broderbaugen til 4, Brødrungsbaugen til 21. 

Dette vifer, at der paa dette Sted i Loven er optaget nyere Beftemmelfer, 

uden at de ældre ere borttagne. En faadan fenere Indſtydelſe er ogfaa 

aabenbart hele Saktalet, Hvorom der førar nedenfor handles. 

2) Dette maa man flutte af Overførifterne til det ældre Saktal, der Eun fin- 
deg i et ubetydeligt Fragment, fe Norges gamle Love, II. S. 520. 

3) YEldre Froftatbingslov VI. 1—3, 9, 8, jvfr. V. 9. 

4) AÆldre Gulathingslov Gap. 245. 

5) Wldre Gulathingslov Gap. 224—237. Dette Saktal maa, fom nys an: 

tydedeg, være yngre end Lovens egentlige Text, da det endog ligefrem ferie 

der mod de der opftillede Beregningsforhold. Til den enefte fuldftændige 

Koder af Gulathingsloven, fom haves, er ogfaa føjet et Saktal, indrettet 

af den lovkyndige Bjarne Mørdsføn, der levede paa Kong Sverres og Haar 



Saktal. ubodemaal. 971 

delſen af det 12te Marhundrede, fandfynligviis fra Kong Eyſtein, fres det 

faafedeg tydeligt, at man har forladt Bauge-Principet, der dog for svrigt 

opſtilles i de fra ældre Afſkrifter bibeholdte Beftemmelfer. I Stedet for 

Bauggildes- og Mevgildes-Klasferne ordnes de ydende eller modtagende 

Frænder, uanfeet om Slægtffabet er paa mødrene eller fævdrene Side, i 

tre Klasfer eller Upnam, der deels bøde til Den Dræbtes nærmefte Ar— 

ving eller modtage Bøder af Drabsmanden, deels bøde til Hinanden ind— 

byrdes (de faafaldte Tverfafer).  Ogfaa i Froftatbingslagen forandredes 

det gamle, indviflede Saftal, uden at man dog gav Slip paa JInddelin- 

qen i Bauggilde8z og Nevgildes-Klasferne I). 
Det ev allerede forben nævnt, at visfe Drab paa Grund af de Om- 

ftændigheder, under hvilfe de udovedes, betragtedes fom Nidingsverk og 

derfor ej funde affones med Boder, men følgelig utgjenfaldeligt medførte 

Utfegd; de faldte8 og Ubodemaal, fordi Drabsmanden, om han faldt paa 

fine Gjerninger, flulde ligge ubødet og uhevnet. Saadanne Nidingsverk 

eller Sfemdarvig var det, naar man dræbte en Mand efter at have tilfagt 

ham Grid eller Trygd, eller myrdede (d. e. fnigmyrdede) ham. For flige 

Drab forbrød Drabsmanden ej alene fit Losøre, men og fit Jordegods 

til Kronen. Til denne Klasfe af Forbrydelfer, eller de faafaldte Nid— 

ingsvert, fom medførte Fredløshed og Tabet af den hele Gjendom, faa- 

vel urørlig fom rørlig, vegnede8 ogſaa Landraad, d. e. Højforræderi mod 

Kongen (at man raadede Land og Thegner under Kongen), Herjen inden- 

lands, uden førjt at bave opfagt Freden, Brud paa indgaaet Trygd, og 

Mordbrand. Den betragtedes tillige fom Gniqmorder, og blev føl 
gelig Ubodemand, fom iffe paa behørig Maade lyſte Big, d. e. bekjendt 

gjorde et af ham begaaet Drab *). 

Hvorledes de mindre perfonlige Fornærmelfer affonedes paa lignende 

Maade, nemlig med ringere Bøder, der ftode i famme Forhold til hin— 

anden efter Klasferne, fom IDrabsbøderne, er allerede nævnt, ligefaa, 

bvorledes brer Klasfes Net", d. e. VBeregningsforholdet for De dens 

Medlemmer tilfommende Boder, fteg anderledes i Froftatbingslagen end i 

Gulatbingslagen. Paa Island fandt i Hovedfagen de famme Ind— 

retninger med Henfyn til Boder og Saktal Sted. Den islandffe Lov- 
bogs Saktal opftiller, ligefom Froftatbingsloven, fire Bauger, hvori dog 

ogfaa Frænder paa Kvindefiden ere medregnede, faa at følgelig Indde— 

— 

kon Haakonsſons Tider. Dette ſimplificerer Beregningen end mere, og maa, 

ſiden det ev indført i Gulathingslagen, medens Bjarne hørte hjemme paa Haa⸗— 

logaland, have gjeldet for det hele Land. 

1) Froftathingslov, 6te Part. 

?) Froftatbingslov IV. 1—4. 
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fingen i Bauggilde og Nevgilde her er opgiven 1). Det følger ligeledes 

af Forholdene paa Island, at der fun forudfættes en enefte Klaéfe af 

Borgere, faa at her ingen forffjellig Metsklasfer opføres. Og endelig 

var det maaffee en Følge af det vepublifanffe Forhold, og den fiørre 

Ctinfyge, bvormed Jndbyggerne der gjenfidigt vaagede over Deres USre 

og Mettigheder, at perfonlige Fornærmelfer, fom Slag, Haargreb, og an- 

den Mishandling, firaffedes eller bøvdedes langt haardere end i Norge. 

Fjørbaugsgard eller Skoggang anvendtes faaledes hvert Ojeblik, endog ved 

Fornermelſer, der nu til Dags vilde anfees lidet betydelige *). 

Ggteffaber ftiftedes endnu fun paa den fævdvanlige — Maade, 

da Vielſen, fom overhoved forſt i det 12te Aarhundrede bled regnet blandt 

GSaframenterne, ej formeligen paabødes her i Landet, førend i Midten af 

det 13de, og før Den Tid neppe byppigt fandt Sted. Der er Spor til, at man 

i Hedendommens Tid virkelig havde en Art af Vielſe 3), men med Heden- 

dommens Ophor maatte Denne bortfalde, uden, fom det fynes, at nogen 

anden Højtidelighed for det førfte traadte i Stedet. Egteſkabet var endnu 

fun en Kjøbefontraft, idet Bejleren ved at flutte Feftemaalet, til Giftings- 

manden, det er Brudens Fader eller vette Værge, vidnesfaft udrevede eller 

forbandt fig til at udrede den faafaldte mundr 4), fom, i det mindfte 

i Gulatbingslagen, iffe maatte være under 15 Me, hvorimod Giftings— 

manden vedtog at udftyre Bruden med en beftemt Medgift (heimanfylgja), 

faatel fom at fade Brykuppet finde Sted til en aftalt Tid, feneft inden 

et Aar. En Huſtru, man faaledes havde faaet, fagdes at være ,fjøbt med 

Mund", og Børnene af et faadant Gateffab, bleve fuldfommen arvebderet- 

tigede*). Det var i faa Fad itfe engang nødvendigt at holde forme- 

ligt Brykupsgilde, uagtet dette var det fædvanlige, og gav Forbindelfen 

ftørre Højtidelighed. — Førft da blev „Munden“ Konens lovlige Gjendom. 

Om forbudne Led er der ovenfor talt. Fallesſkab i Gjendom mellem 

1) Bigflode, Gap 114. Her optages faaledes allerede Morfader og Datteriøn 
i anden Baug. Baugerne omme følgelig her til at fvare til Gulathings- 
lagens Upnam. 

2) F. Er. i Vigflode Gap. 92, hvor em Bod af 3 ME. faftfættes for at rive 
Hatten af en Mand, naar den ej ev fæftet om Halfen, men, hvis dette er 
Tilfældet, Fjørbaugsgard for at rykke Hatten fremover, GStogargang for at 
rykke ben bagover; ligefaa Gap. 93, hvor Fjørbaugsgard fættes for at bide, 
rive eller klype en Anden, faa at det bliver rødt efter. 

5) Se Thrymskvida, i den ældre Edda, hvor Thrym, der ſtal egte Freyja, figer: 
n Bier 06 fammen ved Vaars (Edsgudindens) Haand“. 

4) Se ovenfor J. 1. S. 145. 

*) Gulathingsloven Gap. 50, 124.  Graagaas, Festapåttr Gap. 7. Jofr. 
Veſtgotalovens Arvebolk Gap. 7, 8. 
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Egtefolkene opftod ifte umiddelbart ved Giftermaalet, men ifølge Frofta- 

thingsloben naar de havde været et Aar gifte, ifølge Gulatbingsloven 

Derimod førft naar Giftermaalet havde varet i 20 War; imidlertid funde 

Manden vgfaa før denne Tid fordre Fællig, naar enten Konens Arvinger 

intet havde derimod, eller der fødtes Børn i Egteſkabet 1). Paa Island 

opffod Hævds-Falliget efter tre Aars Forløb*). For øvrigt var den 

(Srundfætning ftedfe gjeldende, at af hvad der var erbvervet i Fallesſkab 

efter Giftermaalet, anfane$ Manden at eje to Tredjedele, Konen een (den 

faafaldte Tredingsauke); denne, faavel fom Munden og Heimanfylgjen, be- 

bofdt bun efter Mandens Dev, faavel fom i Stilsmisfetilfæde uden 

ffjellig Grund?). Til Stilsmisfe uvdfoørdredes ellers fun, at Manden 

eller Konen i Vidners Overvær opſagde Egteſkabet, eller fom det hev, 

jagde fig ffilt fra den anden.  Ullerede i de ældfte Chriſtenretter paa 

tydes det, fom ovenfor nætnt, at enhver Mand fun ſkulde bave een Kone *), 

og formeligt Fvegifte, faaledes at en Mand paa een Gang og til famme 

Tid fevede i Egteſkab med to eller flere Koner, har vel neppe nogenfinde ef 

- ter Hedendommens Ophør fundet Sted. Derimod fan man tvdeligt fre, at man 

iffe vegnede det faa nøje med at tage en anden Huſtru, medens den førte levede, 

uden at have gjort lovlig Skilsmisſe med hende; paa en vis Maade funde 

dette faldes Tvegifte, og det var udtrykkeligt forbudt i Cbriftenretterne; men 

Straffen beftod fun i en Bod af tre Mer. til Biffoppen; fun naar man 

Derefter fremdeles beholdt den anden Kone, forbrød man alt fit Løsøre 

vg maatte gaa i Landflygtighed. Med fornemme og mægtige Folt bar 

dog Bejtemmelfen neppe været ſtrengt overholdt; vi have faaledes feet at 

Kong Harald Haardraade egtede Thora Agmundsdatter medens hans før- 

fle Dronning, Ellifiv, endnu fevede, og fiden efter atter tog Denne tilbage 5). 

Heller iffe fynes man at have vegnet Det faa nøje med Frille-Liv, at 
dømme efter De mange Grempler, fom derpaa baves, uagtet Gbriftenret- 

terne forbøde det. Paa Island finde vi endog at Prefterne felv, ikke at 

tale om de andre Høvdinger, ftundom fevede i aabendart Kontubinat, uden 

nt Dette fynes at Dave vakt mindfte Forargelje *). Man gjorde her, og 

1) Froftathingslov XI. 8. 

2) Graagaas, Festapåttr Cap. 22. 

3) Gulathingslov 53. JFroftathingslov X. 1. 8. Graagaas, Festapåttr Gap. 22. 

2) Gulathingslov Cap. 25. Froftathingslov IM. 10. Vikens Chr. Cap. 17. 
Gidfivalov Chr. R. Gap. 22, 23, jvfr. ovenfor S. 706. 

5) Se ovenfor S. 180. 

9) Hvert Djeblik heder det i-Sturlungafaga, baade hvor Prefter og Lægmænd 
omtales: da fulgte ham en Kvinde, der hed N. N. 0. f. v. 
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med god Foje, ftor Forſkjel paa, om Manven var gift, eller ej.  GSaa- 

fænge Frællevæfenet berffede, gav dette, fom man let fan forftaa, Anled— 

ning til byppige Krænkelfer af Egteſkabets Hellighed, og deraf følgende 

Aforydelfer i Ggtefolfenes gode Forftaaelfe. Fra denne Tid af pidrører 
ogfaa de mange forffjellige Benævnelfer paa uegte Børn, efter fom Move 

ren var fribaaren eller ej. Man faldte faaledes en Søn af en fribaae 

ren Mand og en fribaaven Kvinde, der ej lagde Dolgsmaal paa deres For- 
bindelfe, ,Hornung;” var Forbindelfen hemmelig, kaldes han  Rifung;" '). 

,Sbybaaren Søn" faldte man den, fom var fød af en Trolkvinde. In— 

gen af Disfe uegte Børn vare avveberettigede efter Faderen, faa fnart der 

tillige fandteé egtefødde Børn, uden for faa vidt de vare ætledede, d. e— 

lyſte i Kuld og Kjøn, bvilfet Dog ej funde ſkee uden nærmefte Avrvingers 

Samtykke. WMetledningen foregif med flere Højtideligheder. Der frulde 

gjøres et Gilde; ved dette ffulde der flagtes en trenar$ Ore, og en Stv 
gjøres af Huden paa Dens højere Forbeen: i denne Sfo ſtulde førft den 

ætledende ftige, Dernæft den, fom ætlededeg, og fiden efter de, Der famtyk- 

fede i Wtledningen, medeng Ven førfte erflærede, at han ætledede Man- 

den til alt det Gods, han gav ham, til Gjeld og Gave, til Seſs og Sæ- 

de, til Bod og Bauger, og til al Ret fom om hans Moder var fjøbt 

med Mund. Skoen, om den opbevaredes, ftulde fiden tjene til Beviis 

paa at Atten havde fundet Sted *). 
Arvegangen var iffe eens i alle Shingforeninger; i det mindjfte af- 

vige Gulathingslovens og Froftatbingglovens Urvetavler, De enefte vi 

fjende, noget fra binanden, ffjønt de i Hovedprinciperne ere lige.  Fæl- 

fe8 faavel for Morge, fom Sverige, var Den Hovedregel, at Son udeluk- 

fede Datter, fom førft fif Arv, om Søn ej var til. Imidlertid torde 

det vel funne anfees fom det førfte Skridt til en Forandring I Det æle 

dre Syftem, at vore Love fatte Datter og Sønneføn i anden Arveklasſe 

nælt Son, og fode dem arve ligt med binanden, famt derefter, i tredie 

Klasje, Broder og Syfter, medens Derimod faavel den ældre islandffe 
Lov, fom den ældre Veftgøta-Lov, der aabdenbart folge ældre Urvegangs- 

Regler, fod Datter, næft Søn, udelukfe alle andre fjernere Beflægtede, 

og næft Datter fatte Fader. Men Gulatingsloven fader i tredje Ar— 

veklasſe alle Syffende arve binanden indbyrdeg, medens Froftatbingsloven 

tun fteder Syfter til Urv, hvis Broder ikke findes. I De tre følgende 

Klasfer afvige de ligeledes: Gulatbingsloven fætter Moder i fjerde, Far- 

broder og Broderføn i femte, og fædrene Fættere tilligemed fammødre 

1) Gulathingélov Gap. 104. Paa Jsland havde WBenævnelferne hornungr 

eg hrisungr en anden Betydning, fe Graagaas, Arfapatir Gap. 4. 

2) Gulathbingslov Gap 58, Froftatbingélov. IX. I. 
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Broder i Gte, medeng Froftathinggloven fætter Farfader, Farbroder og Bro- 

dDerføn i fjerde, fammødre Broder og fædrene Fættere i femte, Moder 

og Faderfyfter i fjette, Dog faaledes at hvis Farfader, Farbroder og Bro- 

Derføn ej fandtes, rykkede Moderen op i fjerde, udelukfende dem af femte 

Klasfe, der ellers gikt foran hende. VYra Gte Klasfe af femme igjen 

begge UArvetavler; fom Urving i 7de Klasfe opſtilles Hornung, Riſung 

og thybaaren Søn, der havde faaet Frihed førend han oplevede tredie 

Juul; i 8de Klasfe Tre- og Firmenninger, i Yde Morfader og Date 

terføn, i 10de Morbroder og Syjfterføn, o. f. 01). Den islandſke Ur- 

vetavle, der fom nys antydet, fandfynligviis ogfaa en Tid var Norges, i Vet 

mindfte Gulathingslagens, opftiller efter Fader følgende Klasfer: 4) Bro- 

der, 5) Moder, 6) Syfter, 7 fammødre Broder, 8) Hornung og Nifung, 

9) uegte Datter, 13) uegte GSyffende, 14) Farfader, Morfader, Sønne 

føn og Datterdatter 2). Fandtes ingen lovlige Urvinger, Da Var Det i 

Norge, fom andenfteds, den ældgamle Regel, at Arven tilfaldt Kongen. 

Som yderfte Slagtled opftilledes her, ved en egen Beftemmelfe af Kon— 

gerne Sigurd, Gyftein og Olaf, det femte Led fra den fælles Stamfader; 

forhen gif det iffe fænger end til fjerde?*). Paa Island tilfaldt flig 

Arv den nærmefte Slwgtning, og en faadan funde vel der, bvor faa godt 
fom alle YGtter paa Øen vare beflægtede og befvogrede, altid findes 4). 

Bærgemaalet før den Umyndige tilfom altid nærmefte Arving, vg 

Der var udførlige Beftemmelfer, ſom figtede til at forebygge Underflæb i 

fan Henfeende. Men i famme Forbold fom man havde Net til Arv og 

til Bærgemaal, i famme Forhold var man ogfaa forpligtet til at førge 

for fine Forældre og Slægtninger, og opdrage disſe om De vare ubemid- 

fede og bhjelpeløfe Børn, indtil deres 15de Aar. Forſt og fremft maatte 

man førge for fine egne Forældre og Børn. Alle faadanne, der forme- 

Delft Hjelpeløshed eller Umyndighed ftode under andres Opfigt, faldtes 

1) Gulathingslov Gap. 103, 104. YJFroftathingslov VIII. 1—14. Xldre Veft: 

gøtalov, Uvvebolf Gap. 1. Den yngre VBeftgøtalovs UArvebolk fætter deri- 

mod Søn og Datter fom GSamarvinger, faaledes at Broder tager dobbelt 

Lod mod Syfter. Det famme er Jilfældet i Øftgotalovens Arvebolk og i de ældre 

danſke Love. Paa lignende Maade er Urvegangen forandret i Magnus Haafons- 

føns norffe Landslov. Da denne føriver fig fra 1274, ligefaa og den yngre Veſtgo— 

talov fra anden Halvdeel af 18de Aarhundrede, vifer det fig faaledeg, at den 

her omtalte Forandring i Principerne for Arvegangen er bleven indført i det 

mindfte i Norge og Sverige førft paa denne Vid. 

?) Graagaas, Arvethaatt, Gap. 1. 

3) Froftathingslov VIII. 15. 

4) Graagaaö, U. Th. Gap. 1, jvfr. 4, 13. 
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Umager . — Børne-Udfættelfen var, fom vi alerede have feet, ved Chri— 

ftendommen8 Indforelſe bleven forbuden, og Det var en Hovedbeftemmelfe, 

at alle Børn, der fødtes, ogfan føulde opfødes. Den enefte Undtagelfe 

berfra var, foruden Vanffabninger, ogfan en Frigivens forældreføfe Børn, 

der fefv ingen Formue havde. Skapdrottnen var ej forpligtet til at førge 

for mere end eet af Dem; De bleve alle fatte i en Grav paa Kirfegaarden, 

hvor man fod Dem Dø, indtil fun eet fevede igjen; dette maatte Sfapdrott- 

nen tage til fig og forførge *). Man maa da baade, at denne Beftem- 

melfe fun yderſt fjelden fom til Anvendelfe. 

Arven tiltraadtes ved et fanfaldet Erve eller Arve-Ol, ver tillige 

fædvanligviis var den Afdodes Gravøl. Under alle Omftændigheder ffulde 
Hovedarvingen firar melde Arveladerens Død for alle dem, ban føyldte 

Penge, og indfalde dem til den 7de Dag derefter for at modtage deres 

Filgodehavende. Men derved blev det, fom man fan fee, Skik og Brug, 

at dette Syvendedagåmøde (Sjaund) tillige blev Grav- og Urve-Øl. 

Hvis Arveollet ej unde bolbes den fyvende Dag, boldtes det, fom man 

maa formode, den 30te (Tretugt), bviltet, i Det mindfte i Gulatbingslagen, 

par den fidfte Jermin, inden Hvilken en fuldbyrdig Mand kunde gjøre 

Fordring paa Arv 3). Ved flige Arve- eller Grav-Ol gif det faa præg- 

tigt til, fom muligt, og meget ofte, fom man maa formode, over Boets 

Gvner, faa at der endog fiden blev givet Forbud dDerimod, Da, fom det 

hed, Godſet ved Denne føore Bekoftning blev forødet, medens Gjelden ej 

engang blev betalt, og Slagsmaal og Manddrab opftod af den overhaands 
Drit. Ved Urveøl efter anfeede, ifær fyrftelige Perfoner, blev der og, 

føm vi have feet, aflagt bojtidelige Løfter om en eller anden Stordaad. 

Men alle flige Gilder bavde i de ældre Fider en ftørre Betydning end 

fenere; de tjente nemlig til at give visfe Atter Netskraft formedelft den 

Offentlighed, De Derved fik, omtrent fom Thinglysning. Gjeſterne, faavel 

ped Feſter-Ol, fom ved Bryllup, ved Wtlednings-Ol, ved Frelſes-Ol, og 

ped Grav-ØL var tillige for Fremtiden Vidner paa, at den Handling, de 

overvare, bavde fundet Sted. 

1) Den islandføe Lovbog har derfor herom en heel Bolk, Faldet umage⸗Bolken. 

Beſtemmelſerne om denne Materie indeholdes i Gulathingsloven Gap. 127, 

130, i Froſtathingsloven Gap, 22—28. Formen umagi ſtrives i de fvenføe 

Love ovormagi, hvorfor endnu Benævnelfen öfvermågar bruges I Sverige 

om Umyndige. 

2) De kaldes derfor Gravgangsmænd, fe Gulathingéloven Gap. 63, jvfr. 298. 

3) Wldre Gulathingslov 115, 119, 121. Kun paa dette fidfte Sted omtales 

„Tretugt“; men at ogfaa dette var etflags Utveøl, ligefom Sjaund, ſees 

af Diplomer. „Sjaund“ bruges endnu i Betydning ,,/ Gravel. 

2) Yngre Landslov, Avvebolk Cap. 52. 
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Om Ødelsvæfenet i dets aldſte Skikkelſe ev der allerede ovenfor talt). 

Odelsgodſet betragtedes egentlig fom fælles for den hele Familie (Ovals- 

nauterne) men under Beftyrelfe af een eller flere Medlemmer af Hoved- 

grenen; og Dette Var Den egentlige Grund til Jndløsningsretten, Der iffe 

i og for fig var barakteriftift for Ovelsbefiddelfen, men fun var en node 

vendig Følge deraf. Salget af Odel betragtedes mere fom Pantfættelje. 

Fil Løsningsretten8 VBedligeholdelfe ved folgt Odelsgods udfrævedes Dog, 

at man i Løbet af 20 Aar hylte til Thinge, og at faa vel Sælger fom 

Kjøber, eller Deres Urvinger vedgik, at Det omfpurgte Gods virkelig var 

Odelsgods. Ellers betragtede8 Det fom VBefidderens Odel *), Vilde 

Befidderen iffe fel erkjende Sagens rette Sammenhæng ved Lysningen, 

havde Odelsmanden Net til at føre andre VBidner derpaa. Sadvanligt, 
eller i det mindfte meget byppigt fynes det at have været, at Den, Der 

folgte fit Odelsgods, betingede fig felv Net til at indløfe det om 145 

Aar; undlod han det, uden tillige at holde Lysning dDerpaa, og lod 20 Aar 

gaa hen, blev Godfet Befidderens Ovel 3). Forreſten fynes-det rimeligt, 

eller at ligge i Sagen8 Natur, at man ved at erhverve alle Odals» 

nauternes udtryffelige Samtyfte til at et Jordefalg ſkulde ftaa urpygeligt, 

ftrar unde fifre fig mod al Fndløsning: faa meget er vift, at man i 

Gulatbingslagen  opnaaede dette ved at lade fig Jorden formeligt tile 

føde, og betinge dette i Kjobekontrakten. I dette Filfælde maatte Odals— 

nauterne, om De vilde indløfe Jorden, have gjort Dette inden et War efter 

Salget, ellers tabte de Netten Dertil 4). Det Jordegods, hvorpaa Odel 

ej var erhvervet, betragtedes, paa Grund af den ufifre Befiddelfe, i alt 

Avveflifte fun fom Løsøre 3). Uagtet det Jordegods, fom Kongen fljen- 

fede en Mand, ftrar blev dennes Odel, funde man dog indløfe Odelsgods 

figefaa fuldt fra Kongen, fom fra enhver Privatmand. Man henvendte 

figi dette Tilfelde til den Aarmand, han holdt paa Gaarden. 

———— 

1) Ge ovenfor J. 1. S. 118. 

3) Gulathingslov 272. 

3) Gulathingslov Gap. 276. En faadan Jord, folgt med Forbehold af Løs: 

nings-Met, kaldtes „Stevnejord“. For ovrigt er det kun i Gulathingsloven, 

at Beftemmelferne om Hdel og Odelsløsning findes udtømmende. Froſta— 

thingstoven (XII Part) er mindre fuldftændig, og forudfætter mere fom gir 

vet end den egentlig udtaler. Det er endog et Spørgsmaal, om Løsnings- 

væfenet var faa gjennemført i Froftathingslagen, fom i Gulathingslagen. 

4) Gulathingslov Gap. 278! Naar Kjøbet var fluttet med den Uftale at Stod- 

ning føulde finde Sted, men Sælgeren fiden vægrede fig derved, Éunde Kjør 

beren endog lade fig Jorden tilfføde til Thinge af den forfamlede Mængde. 

5; Gulathingslov Gap. 270. 
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Haulderne eller de Odelsbaarne udgjørde Kjernen af Folket, og vare, 

tilligemed Kongen, de egentlige Grundbefiddere. Men derfor udgjorde de 

iffe den egentlige, eller talvigfte Dee af Land-Befolfningen. Denne bveftov, 

fom alt tyder hen paa, af Lejfændinger eller andre Opfiddere af endnu 

ringere Kaar (de forhen nævnte Kotbønder e. a. D.), medens Odels— 

godfet felv var famlet i ftore Masfer. Derfor indtager ogfaa Landsleje— 

bolfen, eller de Beftemmelfer, der handle om Forholvene mellem Grund- 

ejeren og Lejfændingerne, famt mellem disſe indbyrdes, en for, næften 

uforholdsmæstig, Del af vor ældre Lovgivning Denne forudfætter pjen- 

fynligt, at Masſen af Landbonderne vare Lejlændinger. Men ved disfe 

nøjagtige Beftemmelfer var ogfaa Lejlænvdingernes Stilling ſaaledes ſikret 

mod altfor ftor Vilfaarlighed, at deres Afhængighed iffe havde det mindfte 

af Bornedffabet8 eller Livegenftabets Charakteer, men Lejfændingen var 

fuldfommen Frimand fom før, og ftod ikke i andet Forhold til Grundeje- 

ven end et fimpelt Kontraftsforhold. Lejekontrakten eller Bygfelen flutte- 

deg i Megelen fun paa et YUar ?), og vilde Landdrottnen ej holde den, 

funde den anden ved Søgsmaal tvinge ham dertil. Lejlændingen havde 

temmlig fri Benyttelfe af Jorden og dens Herligheder.  Landføylden var, 

døg, fom det fynes, temmelig hoj. En Gaard, af bvilfen der fvaredes 4 Mart 

i aarlig Landſkyld, eller et ſaakaldet Merkrbol, var omtrent af famme Stør- 

reffe fom nu til Dags en Gaard paa 6 Skylddalere, eller, efter nutærende Be— 

regninger, af omtrent 240000 Spdlr8. Værdi; da nu en Mart i virkelig Værdi 

paa bine Tider næften fvarer til 100 Spolr. i vor Tid, bliver Renten af 

Gaardens egentlige Værdi temmelig bøj, ifær da denne visſelig endog maa 

fættes meget favere end den nuværende. Viſt er det, at en Gaard paa 
Follo i Begyndelfen af det 14de Uarbundrede, da Dette frugtbare Landſkab 

rimeligviis var fterfere bebygget, og Fordegodfets Værdi følgelig maa 

have været højere end i det 12te, folgtes efter Beregningen af 12 Merfer 
for 7 Øresbol *), eller ikke fuldt 14 for 1 Marks Bol, bvilfet altfan ef: 

ter vore Forhold fvarer til omtrent 100 Spor. aarlig Landføyld af en 

Gaard, der kunde fælges for 1400 Spr. Kommer bertil, at Lejlæn= 

dingen ikke havde uindførænfet Befiddelfe af Stoven, og ligeledes i andre 
Henſeender var forbindret fra at gjøre fig Gjendommen faa frugtbringende 

fom en Gjer, fan man iffe fige andet, end at de ſtore Godsrjere eller 

Haulderne vare færdeles vel farne, og efter de Tiders Forbold maa have 

haft betydelige Indtægter. Af Jordegovdfet tilhørte, fom vi have feet, en 

1) Gulathingélov Gap. 72. Man feer, at endog Odelémanden til Jorden 

ftunbom lejede et Stykke af den Jord, hvortil han var odelsbaaren, og at 

han endog dertil var fortrinligviis berettiget i Gulatbingéloven Gap. 88. 

?) Dipl. Norv. IL 98, Med Losningsvet folgtes Gaarde endnu tidligere, fr Lane 

ges Klofterhiftorie S. 254, | 
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ſtor Deel Kronen, og denne Deel maatte under de fidfte Ironftridigheder 

betydeligt foroges ved Konfiftationer, da den Konge, fom tilfidft fejrede, 

fædvanligviis betragtede eller var i det mindfte berettiget til at betragte 

alle dem, der tidligere havde Fæmpet imod ham, fom Højforrædere, eller, 

fom det bed, til at give dem Landraads-Sag; og ,Landraad”, det ftørfte af 

alle  Nidingsvert”, medførte Forbrydelfe ogfaa af Jordegods. Som Kon- 

gens, eller rettere Kronens, Gjendom regnedes ogſaa Umenningerne 
til bvilfe dog Fylfet8 Bønder havde en temmelig udftraft Brugsret, for- 

nemmelig med Henfyn til Græsgang og Sæterdrift. Da en mere anfeet 

Haulds Befiddelfer viftnok udgjorde mange Merfersbol, at dømme efter 

hvad enkelte af Govdsbefidderne funde bortfkjente til Kirfer og gejjtlige Stifz 

teffer, maatte hans famfede Indtægter være meget ftore *). Sadwanligviis 

beboede ban da og beftyrede felv en enkelt ftor Gaard fom Den egentlige 

WSttez eller Hoved-Gaard, og bortbyggede de øvrige. En Gjer af 20 
Merkers Bol vilde, efter vore Forhold, have en Indtægt af 2000 Spolr. 

aarlig; men de flefte Storbonder have viftnok ejet meget mere. For Len- 

dDermændene fom nu hertil ogfan deres Fndtægter af de fongelige Vejtſle— 

gaarde, der for hver af dem i det mindfte udgjorde 15 Merfers Bol. 

Regner man, efter den ældre Matrikel, det famlede FJordegods i Norge 

til omfring 40000 Merfers Bol, giver dette, efter vore Forhold, en fame 

fet aarlig Indtægt af 400000 Spolr.; heraf fom vimeligvits mindft I paa 

Kongens Part, de øvrige 300000 paa Haulderne. 

103. Kongens Indtægter. Forfvarsvæfen. 

Kongens regefmæsfige Jndtægter ere allerede ovenfor i det Væfent- 

lige omtalte. Førft og fremit vår det de nys nævnte Indfomfter af Jorde— 

qodfet, der maaſkee tilfammen funde beregnes til 12500 Merfersbol; beraf afgik 

Dog Lendermændnes Vejtflejorder, der, naar vi gjetningeviis anfætte Len- 

dermændenes Fal til omfring 120 (eller 4 for hvert Fylke), belober fig 

til mindjt 1800, eller maaffee omfring 2000 Merfers Bol. De pvrige 

10500 Merferå Bol bleve faafedes tilbage for Kongen fom Grundlaget for hans 

FIndtægt af Jordegodjet 2). Kongens andre Indtægter ere tidligere om- 

1) Man feer dette af det Untal Gaarde eller Gaardparter fom flere fornemme 
Mand ved Veftamenter bortſkjenkede. Da Dag Eilifsføn grundede det rige 

Gimse-Klofter, bortgav han dog ikke paa langt nær fin hele Gjendom, thi Son— 
nen Gregorius var endda en rig og mægtig Mand. For evrigt fynes førft 

i fenere Sider, da Landffylden fant ned til at blive en ubetydelighed, de 

hoje Bygfler og Iredicaarstagen at have været indfert. 

2) Denne Beregning Ean naturligviis tun blive hojſt ufikfer. Som Grundlag 

dertil ev lagt den ældre Matrikel af 1667. Der er imidlertid al Grund til 
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talte"). Den betydeligfte af disfe var viftnot Sag-Øren eller Sagefaldet 

tillige med de i Forbindelfe dermed ftaaende Inddraqninger. Fil at udregne dens 
Gtørrelfe er der dog ikke tilftrækkelige Data.  Netten til Danefæ indbragte 

neppe fynderligt. Ledingen, der, fom det nærmere ſkal omhandles, endnu 

fun var en perfonlig Præftation, indbragte, fom det vil fee, temmelig 

meget in natura, bvorimod de Diftrifter, der ej lag under Skibrede— 

Inddelingen og ej fvarede Leding, fremdeles maa have været pligtige at 

fvare den gldgamle Nevgildes-Skat, enten under dette Navn eller under 

den fenere Benævnelfe , Vis-Øyre”. Kongens Forfjøbsret til Varer, fom 

bragtes til Landet, har maaffee funnet ſkaffe ham enkelte Fordele, men 

ingen ligefrem paaregnelig Indtægt, da det endnu iffe fyne8 at bave været 

anvendt fom Grundlag for Oppebørfel af Fold. Derimod var Finne- 

ffatten med Finnehandelen, og Landslods-Afyiften ved de ſtore Fifterier 

neppe ubetydelig. At Bønderne vare pligtige til at beverte og flydfe 

Kongerne med Følge paa Deres Rejſer rundt om i Landet, figes ingenfteds 

udtryfteligt i Lovene, men iffe Defto mindre maa det antages fom viſt, øg 

forudfættes pjenfynligt i Sagaerne fom en aldeles befjendt Sag. Alene 

hertil funne de Klager figte, fom ftundom fremfatte8&, naar man fandt at 

Kongerne havde for ſtort Følge med fig, thi Hvis det alene gif ud vver 

hang egne Lejfændinger, vilde dette ej have vedfommet Bønderne å Ulmin- 
delighed. Saa vidt man fan ffjønne, maatte Bønderne efter AWarmandens 

Foranftaltning og Iilfigelfe fremffaffe Den nødvendige Koſt til den Kongs— 

gaard, hvor Kongen ffulde tage Kvarter; denne Præftation kaldtes Gegn— 

gerd, og blev i Jidens Lob, elfer var maaſkee allerede, en formelig Skat 2). 

Forfvarsvæfenet8 FIndretning fjender man iffe til fulde uden i Fro- 

ftathings= og Gulathings-Lagen, hvis Lovbøger endnu haves, og hvor Le- 

dings» og Skibrede-Indretningen fandtes. Men visfe Diftvikter indbefattede 

at tro, at Norge under dets Blomftringstid i det 12te Aarhundrede var langt 

bedre opdyrket og befolket end i det 17de. Men paa den anden Side havde 

Skoven langt mindre Værdi. 

1) Se ovenfor I. 1. S. 715 jvfr. 572. 

2) Benævnelfen Éommer af „at gera igegn* d. e. „udrede imod eller til“ (nem- 

lig Kongens AnÉomft). Hvorledes Gegngerden fenere præfteredes, fres iſcer 

af Brevene i Saml. til d. n. F. H. I S. 41, 328. Ut den blev en formelig 
Stat, og udgjorde en Poft i de faakaldte Jordebogs-Mettigheder, er bekjendt 

nok. Ogfaa i Beftgotalagen opførtes , Laga-Gegngerd" fom en af Kongens 

regelmæsfige Indtægter (V. 1.) Disſsſe opregnes faaledes; Ul Upfata Aud, 

(gammelt Krongods); Kongens Eenſak (d. e. Sagefald der tilkom Kongen) — 

Dulgadrap (Boder for Drab, der erlagdes af Bygden, naar Drabsémanden 

ej lod fig finde), Daana-Arv (forladt Urv), Trediedelen af al anden Sagere, 

taga-Gegngerd, Almenningsore (fvarende til Mevgilde hos os). Disfe Ind— 

tægtépofter vare faaledes omtrent de famme, fom i Norge. 

Å 

I 
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ogfaa den frørfte Deel af Norges vidtløftige Kvit-Landffaber og I dem 

var, fom ovenfor viift, Skibrede-VBæfenet aller førft indført. At Viten, 

fom Kyſt-Diſtrikt, ligeledrs var indeelt i Skibreder, og gjorde Leding, fan 

man flutte — bvad tillige Sagaerne vife — af at Forfvarévæfenet ogfaa 

her var ordnet omtrent paa famme Fod. Uvift er det Derimod, hvorledes 

det forholdt fig hermed paa Oplandene, der ej berørte Kyſten; da faa godt fom al 

Krig udenfor Landet paa bine Tider var Søfkrig, funde Der neppe engang 

være Spørgsmaal om at opbyde Folk udenfor Skibrede-Diſtrikterne. 

Selve Benævnelfen Leding (leidangr) paa Udøvelfen af VBærnepligten, 

førudfatte et Søtog, thi den fædvanlige Falemaade var „at ro Leding". 

Ledingen var endnu fun en blot og bar perfonlig Præftation, Der udrede- 

deg efter Mandtal og FJevnet”. De Forpligtelfer, den medførte, beftove 

deels i Opbyggelfe og Vedligeholdelfe af Ledinge-Stibene med deres Nauſt, 

deels i Stibene8 Bemanding med et vift Antal Folk, og fuldftændig Udruſt— 

ning med Nedffab, Vaaben og Proviant. Det almindelige Opbud af Le- 

ding fra alle Stibreder faldtes, fom oftere omtalt, Almenning, og de 

Præftationer, der ved en faadan Almenning ſkulde finde Sted, ligge til 

Grund for Lovbøgernes Beftemmelfer og Beregninger Desangaaende. Ved 
fuld Almenning funde man, fom tidligere viift, gaa faa vidDE at en Mand 

ftilleves for hver fyvende Næfe; men var Mandtallet bedre, beder det, 

ffulde man nyde godt deraf. Allerede, fom det fynes, paa Olaf den bel 

figes Tid '), var det beftemt, hvor mange Skibe ethvert Fylke ſkulde ud- 

rede ved fuld Ulmenning. Fra Haalogaland ftilledes 13 Tyveſesſer og I 

FIredivefesfe, fra Maumdølafylfe 9 Tybeſesſer, fra Throndhjems 8 Fylker 

80 Fyvefesfer, fra Nordmøre 20 FIyvefesfer, fra Raumsdal 10 Tyveſes-⸗ 

fer, fra Sunnmøre 16 Femogtvvefesfer, fra Firdafylfe 20 Femogtyve- 

fesjer, fra Sogn 16 Femogtvvefesfer, fra Hørdafylke 24 Femogtyvefesjer, 

fra Rygjafylke ligefna, fra Egdafylke 16 Femogiyvefesfer, og fra Vifen 

60 Fyvefesfer, føruden Sfibene fra Grønland, Der dog neppe funne hate 

været flere end to eller tre *). Det bee Untal udgjør faaledes i det 

Hojeſte 312 Stilte, bvoraf 1 havde 30, 116 femogtyre, og 195 tyve Rum, 

tilfammen 6830 Rum. Beregner man nu bvert af disfe Rum i Gjennemfnit 

befat med 4 Mand 3), og des foruden enkelte i Stavn og Løfting, faar 

1» Froftathingslov VIL 18. 

2) Opregnelſen findes i Gulathingsloven Gap. 315. Her fiaar der Eun ,,for- 

uden Grønernes Skibe“ (eller SÉib); da det er øjenfynligt, at denne JFortege 

née endnu feriver fig fra en Tid da Grønafylfes Landffaber ej vare blevne 

et Fylke, men Kvftegnene, nemlig Beftmare m. m., regnedeg til Beftfolden, 

fan ber her faaledes Fun være Sporgsmaal om det egentlige Grønland, der 

fenere neppe indbefattede mere end een Skibrede, Lindheims Skibrede. 

3) Paa Ormen lange var hvert Halvrum befat med 8 Mand, altfaa Rummet 



982 Magnus Erlingéføn. 

man et rundt Tal af hented 30000 for den fulde Almenning, hvilket maa— 

ſtee torde fomme Sandheden temmelig nær, da en Optegnelfe fra det 

13de Aarhundrede angiver Antallet af famtlige Ledingsftibe 336 Fyvefes- 

fer Caltfaa 6720 Rum) befatte med 33600 Man», de indre Diltrifter ude 

trykkeligt undtagne 1). Tiden, i bvilfen de udbudne Ledingstropper vare 
pligtige at tjene, var i alt 2 Maaneder, fra Udfarten til Hjemfom- 

ften, hvoraf fulgte, at den egentlige Tid, i hvilken Fropperne frode 
til Kongens Difpofition, ofte fun var een Maaned eller neppe det *). 

Bor disfe tv Maander føulde hver Stibredes Bønder efter Mand— 

tal udftyre Stibet8 Befætning med Proviant og Vaaben, famt Vesfor- 

uden et Felt og en Aare til hver Hamle3). At denne VProviant 

har været temmelig betydelig, fres Deraf, at en ſaakaldet Maanavdar- 

Mat d. e. Portion pr. Mand for en Maaned, af Smør beregneded 

til en Lob eller tre Bismerpund *). Desforuden ſkulde hver Mand 

have en Øre Sølv for Maaneden i Løn. Kongen, heder det I Loe 

ven, raader for Bud og Bann, (0. e. Opoud af Leding vg Forbud 

mod Sejlads inden= og udenlands), og vi ſkulle iffe negte ham Leding til 

Lands-Enden, om han opbyder den fig til Tarv og os til Gan. Men 
fuld Amenning opbedes, fom man feer, fun naar Landet felv truedes med 

Angreb; til Leding udenfor Landet opbodes blot halv Almenning, altfaa i 

det højefte et Untal af omkring 150 Skibe, bvilfe dog viftnok ikke alle 

fremføm, faa at man neppe fan regne den halve Almenning til mere end 

120. Imidlertid feer man faa vel af Lovene fom af Sagaerne, at Kon— 

gen hvert Aar var berettiget til at oppebære de Naturalpræftationer af 

Levnet8midfer m. m., fom udfordredes til fuld Almenning, og denne Le- 

ding blev derved en regelmæsfig Skat, fom maa have udgjort en af 

Kronens betydeligfte Jndtægter 5). 

felv med 16. Mindre end JFjerdeparten deraf fan man, hvor ubetydelige vel 

end Ledingsffibene vare, neppe regne paa andre Krigsføibe, ifær paa Grund 

af den ovenfor meddeelte Angivelfe, der forudfætter 100 Mand paa hver 

Tyveſesſe. Det fynes ogfaa rimeligt, at der neppe Eunde være mindre end 

2 Mand om een Uare, I Slaget ved Kongehelle 1159, forudfættes 3 Mand 

i hvert Halvrum fom bet fædvanlige, f. 0. S. 895. 

1) Nyere Landslov II Gap. 13. 

2) Dette ſees tydeligt nok deraf, at Proviant-Udruftningen for hver Mand ved 

ubdfarten beregnes til to Maaneders Koft, eller, fom det kaldtes, to Maa- 

nadar:Matar; en Benævnelfe, fom fiden, da Ledings-Udredfelen blev en reel 

Præftation, der beregnedes efter Landføylden, Fom til at betegne et vift 

Skyldſpecies, færeget for Gulathingslagen. Gulathingslov. Cap. ga 302. 

3) Gulathingslov Gap. 300. Froftathingslov Gap. 13. 

4) Se Udg. af Bergens Kalvffind S. 90. 
3) Se herom ifær Gulathingsloven Gap. 297; Froftathingslov VIL 10. 11. 

Der gjøres ogfaa tydeligt Forffjel paa at „gjore“ Leding, d. e. at praftere 

udredflen, og at „fare ud“ d. e. perfonlig at gjøre Tjenefte. 



Ledingsvæfen. 983 

Hvert Aar holdtes der Mandtalsthing i hver Skibrede, hvor 

alle Bønder, endog Lendermændene faa vel fom Koner, der havde 

fit eget Bo, ftulde indfinde fig "og under Ed opgive for WVarman- 

den, hvor mange Perfoner der fandtes paa enhvers Gaard; disſe Talan— 

givelfer blive da føørede, fom det beder, d. e. ridfede paa Karveftof, og 

efter Dem beftemtes Der videre faavel hvad enhver Bonde bavde at udreve, 

fom i Krigstid, hvor mange Mand føulde fare ud af Skibreden. Kongen 
felv udnævnte Styremanden paa ethvert Skib, og Styremanden udnætvnte 

igjen Befætningen. — Han ſkulde forſt opnætne føfe og ledige Perfoner, 

og forſt naar De ej ſtrak til, bofatte Mænd 1). Af Sagaerne ſees, at 

ifte alle de tilfagte Ledingstropper indfandt fig famtidigt, men derimod 

fluttede fig til Kongen, efter fom ban drog langs med Landet og forbi hvert 

Fylke. Men beraf fulgte, at de forft anfomne Troppers Tid ftundom 

næften funde være til Ende, naar de fidfte indfandt fig, og derfor har 

man faa ofte Exempel paa, at Kongen, naar ban med Ledingen var Dra- 

gen nordenfra og bavde ligget en fort Tid ved Lands-Enden, maatte lade 

Thronderne og Haalepgerne m. fl. drage hjem. En anden Gag var det, 

om Ledingsfolfene ved Haab om Bytte eller af Iver for Sagen lode fig 

bevæge til at blive fængere end de egentlig vare pligtige.  GSaavel af 

Denne Grund, fom fordi Ledingsfiibene vare fmaa, og Ledingstropperne, 

hvad man let fan forftaa, mindre krigsbante og øvede, famt derhos, fom 

det nedenfor vil fres, fun tarveligt bevæbnede, funne de aldrig have ude 

gjort Hovedityrfen af Hæren eller Flaaden*). Denne beftod derimod 

deels af de Skibe, fom Kongen felv ejede og bemandede med fine Hird— 

mænd, Gjefter og Huuskarle, deels af Dem, fom Lendermændene ifølge De 

res Lenspligt maatte ftille og bemande med deres Huuskarle. Disſe Skibe 

vare nemlig fædvanligviis meget ftore, fmutfe, og i enbver Henfeende vel 

udruftede, og faavef Kongens, fom Lendermændenes Folk vare vel bevæd- 

nede, pvede i Vaaben og Dertil pligtige at tjene faa længe fom deres Be— 

falingsmand fordrede. Vi have derfor I det Forequaende haft Exempler 

paa, at Kongerne ftundom, naar Ledingstiden var forbi, have fendt alle 

Sedingstropperne hjem, og ført Krigen med Huus og Lenstropperne 

alene 3). Disſe forholdt fig til Ledingstropperne aldeles fom i vore 

1) Gulathingsloven Gap. 298, 299. Froftathingslov VIL 7. 8. 

2) Der omtales, fom vi have feet, ved flere Lejligheder udtryffeligt, hvorledes 

Ledingstroøpperne, fom mindre frigsvante og flettere udruftede, ogfaa vare 

mindre at lide paa, og i Slag tidligere begyndte at vige, end Lenstropperne 

og de Fongelige Huustropper. 

3) F. Er. Olaf Jryggvesføn paa Toget til Pommern, Harald Haardraade paa 

fleve Fog til Danmark, o. f. v. 
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Dage øvde Linjetvopper til en å Haft oppudt Landftorm. Fil at frille 

Lenstropper vare heller iffe blot Kvyfternes Lendermænd forbundne, men 

den famme Forpligtelfe hvilede ogſaa lige fuldt paa Oplandenes Lendermænd. 

Antager man, at der i det Hele taget var omtrent 4 Kendermænd 

i bvert Fylte, altfaa tilfammen omtrent 120 Lendermand, og at i alle 

Fald Halvparten af dette Untal indfandt fig — nogle maatte nemlig nød- 

vendigviis blive hjemme for at holde Orden i Herederne —, bliver, naar 

man beregner mindft 50 Huuskarle for hver Lendermand, den Styrke af 

øvede Tropper, fom Ve ſtillede, dog efter de Tiders Forhold iffe ubetyde- 

lig; men mange havde et langt ftørre Antal, f. Er. Gregorius Dagsfon, 

der havde to Langftibe og over 90 Huuskarke. Et Antal af ferti Len- 

dermend have faaledes viſtnok ſkaffet mindft 60 Stibe og henimod 4000 

Mand foruden de øvrige Tropper, bvørmed Befætningen paa Skibene ſup— 

plevedes. De fongelige Skibe vare endnu ftørre end Lendermændenes, og 

enfelte af Dem funde, fom vi have feet, vumme flere hundrede Mand. Fi 

til tyve fongelige Skibe indeholdt derfor muaaffee lige faa mange Trop— 

per, fom Lendermandenes tiffammen, og Vet Dele Untal regulære Tropper 

fom Kongen funde paaregne til et Krigstog udenfor Landet, belob fig vel 

derfor fædvanligviis til henved 8000. Lagges bertil omtrent 15000 

Ledingstropper, bliver Den famlede Hærs Styrfe over 20000 1). 

Den her beffrevne Udruftning fandt fom man feer, Sted ved forme- 

lig Krig med andre Magter, eller naar man, fom det bed, føulde fare 

ud”. Ved fiendtligt Overfald i Landet felv frulde baade Thegn og Tral, 

Det vil fige alle vaabenføre Moænd, gribe til Vaaben. Opbudet el- 

fer Filfigelfen ffede da, fom Det oftere er omtalt, ved Opftærelje af 

Haror eller Krigspiil. Ventedes Angrebet, forberedede man fig ogſaa 

dDerpaa ved at gjøre Veterne iftand, og forfyne dem med Vagt. Naar 

fem mistænfelige Skibe eller flere nærmede fig Landet, ſtulde den Vete, 

bvorfra man førft opdagede dem, antændes. Den, der bragte tilforlade- 

lig Gfterretning om et foreftaaende Angreb, fit til Belønning en Mart af 
hvert Fylte og tre Merfer af Kongen; var han forben utlæg, erbvervede 

han. derved fin Landsvift igjen. Naar Cfterretningen var fommen, ſend— 

tes en Hærør af Jern fra Lendermand til Lendermand, og gik paa et 

fuldt bemandet Fartøj langs Kyſten ad den almindelige Sejl-Led Dag og 

1) Denne Styrke, fordeelt paa 160 Skibe, angiver ogfaa Fordun for Haakon 

Haafonsføn, da han 1263 bekrigede Skotland, Forholdene vare da vel neppe i det 

Hele taget faa meget forandrede fra hvad de vare 100 Aar forud, med Hen 

fyn til Ledingsvæfenet, paa bet nær, at Ledingsføibene da rimeligviis vare 

færre, men ftørre, faafom man feer, at flere Stibreder undertiden forenede 

fig om et enefte Stiv. 
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Nat; men for hver Fjord, den fom til, fendtes en Fræ-Ør ind I de in- 

dre Gyne fra Gaard til Gaard, fom fævdvanlig Budftifte. Fra ethvert 

Huus, hvortil den fom, ftulde Thegn og Tral inden fem Dage indfinde 

fig til Stibet paa egen Betoftning. Hvis det fom til Kamp, og en Sræl 

nedlagde en Fiende, fit han til Belønning fin Fribed ). For at Ulle 

tilbørligt ffulde funne bidrage til Landet8 Forfvar, var det foreftrevet, at 

bver fri og voren Mand i det mindfte ffulde hate Sverd eller Bredøre med 

GStaft, Spyd med Skaft, og et rødt Skjold med tre Rader Jernbeſlag 

og jernnagfet Haandtag. Andre Forfvarsvaaben fordredes ej, og Denne, for 

de Fider tarvelige, Bevæbning tilligemed en Bue og to Iylfter Pile for 

bver Fofte var viftnok ogſaa den, hvormed Ledingstrepperne vare udru— 

ftede, naar De gjorde Fjenefte 2). 

Kongens allerede omtalte Net til Bud og Bann (Krigs-Opbud og 
Forbud mod Skibsfart eller Udførfel af visfe Varer) vedfom ifær Krigs- 

forholdene, og opfores derfor i Loven under Ledings-Bolken 3), men den 

fidft nævnte Net udøvedes Dog ogſaa, fom vi allerede hare feet Grempel 

paa, ved andre Lejligheder, og maatte, anvendt i et eget Øjemed, 
funne føaffe Kongen ftore Fordele *). En VBeftemmelje, fom vel fornem- 

melig figtede til Overboldelfe af Landefreden, men fom dog ogſaa vidner 

om den beftemte Henfigt at movarbejde Vifinge-VBæfenet, og fom derfor 

rimeliqviis førft er bleven til i Midten af det 12te Aarhundrede, er Ind— 

førænkningen af Privatmænds Frided til at bygge Langffibe. - Naar en 

Mand i et Hered byggede et Langſkib, frulde nærmefte Aarmand eller Len- 

Dermand ſtrar fare til og fporge ham om Beftemmelfen dermed; vilde 

ban ej angive Denne, ſkulde han affordre ham en betydelig Kaution, vg 

vægrede han fig ved at fiille denne, føulde Aarmanden eller Lender- 

manden, eller, hvis disfe undlode det, Bønderne felv forbugge Stibet og 

tage Sejlet bort 5). For at fitte fig Fndbyggernes Lydighed med et 

forventet fiendtligt Angreb havde Kongen ogfaa Net til at afførdre bvilfet 

1) Gulathingsloven Gap. 312. JFroftathingslov. 

2) Gulathingsloven Gap. 309, Froftathingslov II. 13, 15. 

3) Gulathingsloven 295, 313, Froftathingslov VII. 27. 

4) F. Gr. Kong Olaf den helliges Forbud mod Kornudførfel fra det fydlige 

Norge til det nordlige, fe ovf. I. 2. S. 615, Harald Haardraades Em: 

bargo paa GSfibene i Nidaros til JFordeel for Halldor Snorresſon, fr oven: 

for S. 235, og Erling Skakkes Embargo paa Skibene ti Bergens Havn, for 

at Haafon Herdebred Funde blive overrumplet, fe ovenfor S. 914. 

*) Gulathingslev Gap. 314. Naar Bønderne undlode at gjøre deres Pligt i 

dette Stykke, forfaldt de i en Bod til Kongen, Faldet Joftegjeld, af I Mart 

for hver Styrehamle. 
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fom belft Landfrab eller Fylte, han mistæntte, Gifter; men han maatte 

Dog ifte beholde Giflerne længer end fem Dage, efter at Dden fiendtlige 

Flaade var ude af Sigte fra Landet. Den Beftemmelfe, fom gjaldt i 

Øftergøtland og VBeftergøtland, at enbver Konge ved fin Fronbeftigelfe 

ſkulde tage Gifter, og fom vel oprindelig havde fin Nod i, at disfe Lande 

ſtaber betragtedes fom evobrede af GSviarne, herftede ſaaledes ikfe i 

Norge !). 

104. Gtatsretlige Forhold.  Udminiftration. 

Gfter faaledes at have feet, hvilke Kongens Indtægter og hans der— 

med forbundne Nettigheder vare, bliver det lettere at Danne og et Begred 

om bhang ftatsretlige Gtilling, eller overhboved om Norges ftatsretlige 

Forhold i det Alte og 12te Aarbundrede, faa vidt de uklare og foær 

vende Foreftillinger, fom paa biin Tid felv berffede desangagende, gjøre det 

muligt. Gjennem den Hele Jidsperiode qaar der en ftadig Kamp mellem 

Kongedømmet, der fra det lidet betydende Fylke-Kongedomme føger at 

arbejde fig op til uindførænfet Vælde, og Slagts-Ariſtokratiet med Len— 
dermændene i Spidfen. Som et Jegn paa, hvor uklare Foreftillingerne 

vare, behøver man fun at anføre den Uvtifel i Froftatbingsloven, fom 

beftemte, at naar en Konge gjorde ulovlig Utfar (d. e. voldeligt Over- 

fald paa en Mand i hans Hjem), ftulde Ør opffæres, og fendes om i 

alle Fvlfer, bvorefter FIndbyggerne under 3 Mks. Straf for hver frulde 

famfe fig, angribe ham og dræbe eller forjage bam af Landet, hvortil han 

afdrig føulde fømme tilbage. At denne VBeftemmelfe ligefrem ev en Leve 

ning fra Fylkekonge-Tiden, og faaledes i og for fig antifveret, ſtjonnes 

ej alene deraf, at Lovgivningen paa famme Tid ved ftrenge Beftemmelfer 

om Landraad netop føger at forebygge al Slags Opftand, men og af den 

Omftændighed, at der umiddelbart efter følger aldeles lignende Beftemmelfer 

med Henfyn til Jarl og Lendermænd, fun med den Forftjel, at Øren i 
disfe Filfælde fun frulde gaa om i fire eller to Fylker; dette vifer nem- 

fig, at bine ,alle Fylker“ tunere de 8 i Fyrøndelagen *). Men at Be- 

ftemmelfen dog blev ftagende, medens Foreftillingen om Kongemagtens 

2) Gulathingslov Gap. 312. jvfr. Beftgøtaloven, Metl. B. Gap. 1. I Gøta: 
fand betragtedes det, merkeligt nok, næften fom en Wresſag for Landet, at Kon: 

gen ikke indfandt fig uden efter at have modtaget Gifler, thi formedelft Undlaz 

belfe beraf blev, fom det heder Ragnvald Knaphevde drædt, fe ovenfor S. 672. 

3) Froftathingélov 50—52. I Gultathingsloven findes ingen tilfvarende Arti— 

fel; tun Beftemmelfer for bet Jilfælde, at Lendermand eller Uarmand gjøre 

Utfar hos en Bonde, Gap. 141; 213. 
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Ufræntefighed allerede var bleven gjeldende, lægger noffom for Dagen, 
bvor lidet man endnu var betænkt paa at bringe Konfefvens i Lovgivnin- 

gen. - Kongen var fuldfommen i VBefiddelfe af, og vepræfenterede den 

udøvende Myndighed, eller, fom man i Hine Dage udtryfte fig, bans 

Pligt var at forfvare Landet, overholde Orven, og treffe til Landrenfelfe 

og Fred. Saaledes faa Retten til at begynde Krig og flutte Fred i 
hans Haand 1); det var hans Pligt, fom han ved fine underordnede Be— 

fuldmægtigede opfyldte, at ſtaffe Enhver Net, d. e. at paaſe at Lovens 

Bud og affagte Domme bleve opfyldte, og at Forbrydere fit deres fore 

tjente Straf *). — Derfor var det ogfaa, at han oppebar Sagefaldet, og 

naar Hang Embedsmand undlvde at gjøre deres Pligt I faa Henfeende 

forfaldt de felv i Bøder til Folket *). Selv havde han ingen døme 

mende Magt; denne var i Folfet8 egne Hænder, og han var felv Fol- 

kets Dom underfuftet. Maar Kongerne dDesuagtet ofte i Sagaerne optrær 

de fom dømmende, er det fun fordi Sagen var voldgiven Deres Afgjø- 

reffe. Da Kongen ene og alene var Den erfefutive Magts Nepræfentant, 

havde han heller iffe i fig felv nogen lovgivende Myndighed, bvilfen ligele- 

Des hvilede hos Folket; det ligger Dog i Sagens Natur, at Folfet fun 

udøvede Denne Myndighed ved enten til Thinge, eller paa andre færftilte 

Moder, at famtyfke i eller forfafte ethvert Forflag til Lovsforandring; 

men da neppe nogen anden end Kongen felv eller den, han dertil bemyn- 

Digede, havde Jnittativet, og Ihingmændene Vesuden, fom det nedenfor 

ſkal vifes, opnævntes af Lendermændene, Uarmændene eller Sysfelmændene, 

blev Kongens Indflydelſe paa Lovgivningen lige fuldt ftor, og vift er det, 
at han i alle Fald fit Gren for alle Forbedringer *). Ut Kongen lige- 

fedes behøvede Folfets Samtykke til at forboje de beftanende Skatter og 

Bøder, eller indføre nye, forſtaar fig af fig felv*); derimod fulgte vdet 

paa den anden Side af den Foreftilling, man Havde om Krengodfet eller 

Statsfasfen fom Kongens virkelige Gjendom, at alle nye Beftemmelfer, hvor- 

ved Lettelfer i beſtaagende Byrder indførtes, eller hvorved Kongen overhoved 

qav flip paa Nettigheder, han bidtil havde baft, f. Er. Arv efter den, 

1) Dette indehotdes i Retten til bob ok bann. 

2) Se herom nedenfor, hvor Uarmændenes Embedöpligter og Metsfagernes Be- 
handling nærmere omtales. 

3) Gulathingsloven Gap. 253. 

%) Metterbøderne eller Lovsforandringerne benævntes nemlig ftedfe efter Konz 

gerne. 

3) Bed flige Lejligheder heder det derfor fiedfe, at Folket, eller, fom Lovene of: 

teft udtrykke ſig „vi“ have „jaattet“ (d. e. tilfagt, lovet) Kongen denne eller 

hin Ufgift. En anden Sag var det med Sven UAlfivesføns Paalæg, thi 

han optraadte fom den enevældige Erobrer. 
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der ej efterfod Arving i Ste Led, intet Samtykke af Folket behøtede, da 
han ber fun bortgav af fit eget *). 

De fer omhandlede Regjeringsfvfler udøvede Kongen fornemmelig ved 

Lendermændene og Warmændene. Men foruden den ftore Forfkjel, 
fom berffede mellem en endermand og en Aarmand med Henfyn til 

Byrd og Unfeelfe, vare og deres Embeder felv, om man fan bruge Vette 

Udtryk for Lendermændenes Vedkommende, aldele8 grundforffjellige. Lene 
dermanden var egentlig ingen Embedsmand, men em Vafall. Han havde 

modtaget fongeligt Gods til Len *), og bang væfentligfte Forpligtelfe var, 

ved de Huuskarle, han holdt, fom overhoved ved fin Anſeelſe og FIndfiy- 

dDelfe, at underftøtte Kongen faavel i Krig, ved at fremmøde med fin 

FroppeKontingent, fom i Fred, ved at renfe Landet for Ugjernings⸗ 

mænd, og ſtaa Aarmandene bi ved Oppebærelfen af de kongelige Indteg— 

ter, og Udførelfen af de fældte Domme 3).  Lendermændene befattede fig 

iffe felv med Gkatteindfrævning, uden for faa vidt De vare forlenede med 

alle de fongelige Indtægter eller en Deel deraf; derimod vare de felv 

ffattepligtige af dere$ Gjendomsgaarde og for deres Perfoner. De vare 

fornemmelig Krigshbøvdinger, Ver ej havde med den civile Admini— 

ftration at gjøre - Aarmandene derimod vare ene og alene Civil 

Gmbedsmænd. — De beftyrede De fongelige Gaarde, fom ej vare bortfor- 

fenedæ til Lendermændene eller Jarlen, oppebare i et Diftrikt, der fand- 

fynligviis har været nøje betegnet, alle de fongelige Indtægter, beſorgede 
Bejtflerne, vare i Kongens Navn forpligtede til at hænde Dom over Fore 

brydere og fee dem afftraffede, faa vel fom at beførge Domme, affagte 

mellem private Perfoner, opfyldte. Med Krigsvæfenet havde de ikke an- 

det at beftille end at holde Mandtal, paafee at Udredflerne ſkede ordent— 

figt, at Ledingsfkibene vare i forfvarlig Stand, o. ſ. v., famt oppebære 

1) Saaledes heder det om Ophævelfen af de nys nævnte Paalæg, at Kongerne 

gave disfe „Retterboder“; ligeledes heder det at Sigurd, Eyſtein og Olaf 

„gave“ den 14de Urv, d. e. gave Slip paa Kronens Nettighed at tage en 

Urv, naar der efter Arveladeren ikke vare nærmere Frænder end uegte Far: 

brødre og Broderfønner m. fl., Froftatbingsloven VILL 15. 

2) Se herom ogfaa ovenfor, I. 1. S. 716. 

3) Hvorledes Lendermændene paa Grund af deres Stilling vare forpligtede til 

at værne om Candet, er i det Foregaaende meget ofte vift ved Erempler, 

navnlig under Fejden med Sigurd Slembedjakn, da Lendermændene i Vien 

udviklede faa megen Birtfomhed, og ligeledes da VBenderne angrebe Konge: 

helle, hvor be nærmefte Cendermænd ftrar fremmødte. Af Beretningen om 

Sveinte Steinarsfon feeé, hvorledes han fom Cendermand holdt Orden i 

fandet. 
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alle deraf flydende Indtægter og Bøder 1); det vil fige, De optraadte oge 

faa ber egentlig tun fom Oppebørfelgbetjente, og fom de der Vaagede 

oter Kongens Nettigheder, meden8 de Derimod intet havde med Den aktive 

Krigstjenefte at beftille; tvertimod var Aarmanden udtrytfeligt fritagen 

for at gjøre Leding, for fin egen, fin Huftrue8 og fin Trals Perfon *). 

Naar, fom det ftundom hændte, en Farl eller Lendermand var forlenet 

med en Deel af de kongelige FJndtægter, opfrævede fiffert Aarmanden Den 

pvrige Deel, der tilfaldt Kongen, uden at biin befattede fig Dermed. At 

Aarmandene, - fom vi faa ofte have feet Erempel paa, i Almindelighed 

vare forhadte og idet anfeede, er altfaa, paa Grund af deres Embedes 

Beſkaffenhed, let at forftaa; end mere da de fædvanligviis vare Folk af ringe 

Stand, hvilke ved Embedet fil en, fom man fandt, upasfende Myndighed over fri- 

baarne Bønder. Man var endog nødt til, ved færegne Lovbeftemmelfer at værne 

om hans perfonlige Sifterhed under Udførelfen af bans Embedspligter. Sand- 

fynligviis bar enhver Aarmand haft flere fongelige Gaarde at beftyre, nemlig 

alle dem, der faa i hans Oppebørfels-Dijftrift, thi i modfat Fald maatte 

Der opffaa Forvirring. Med Frællevæfenets Ophor bortfaldt ogfaa 

Aarmændenes Navn og Bejtilling, i deres Sted traadte nu Sysfelmænd, 
bvis Stilling intet havde af det ubæderlige, der Hæbede ved Aarmands— 

Betjeningen, men tvertimod beflædtes af Mænd af de fornemfte AGtter: 

et Omfving i Anftuelferne, der, fom det ſkal vife8, havde fin Grund i 

flere forandrede Omjftændigheder, ifærdelesbed den førre Anſeelſe og Ind— 

flydelfe, Kongemagten fit. Men dette tilhører førit det følgende Tids— 

affnit. 

Farlerne, eller vettere Garlen, naar der var nogen, indtog i fig felv 

ingen fra Lendermændene forftjellig Stilling, uden for faa vidt hans Rang 

og Forfeninger vare ftørre, og at ban fynes at bave haft færftilt For- 

pligtelfe til at føre Overbefalingen over Hæren eller optræde fom Vice— 

fonge i den regjerende Konges Fraværeife 3). Jarlen og Lendermændene 

udgjorde faaledes Riget Lens-Ariſtokrati. Hvilfen Magt dette gradeviis 

1») Ge forffjellige Beftemmelfer i Gulathingslovens og Froftathingslovens Af— 

fnit om Landværnet. 

?) Gulathingsloven 298, 

3) Det var, fom tidligere er antydet, Jarlens oprindelige Stilling, bvilfen han 

ogfaa ftedfe indtog i Sverige, faa længe Jarlsnavnet der brugtes.  Mime- 

ligviis har enhver Fylkeskonge forhen haft en Jarl ved fin Side, og det 

faldt ſaaledes af fig felv, at da Fylfesfongernes VBærdighed ophørte, medens 

Jarlernes vedblev, indtoge de en Gtilling fom Statholdere. Det er i det 

foregaaende vift, at fra St. Olafs Iid føgte Kongerne atter at overholde 
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arbejdede fig op til, have vi i det foregaaende feet. Det faa i Sagens 
Natur, at De, fom ej alene havde Net, men endog var forpligtede til at 
holde bevæbnede, vel øvede Huustropper, derved erhvervede et Valde, fom 

naar de indbyrdes holdt fammen — og Det maatte Fælesftab i Interesfer 

fnart fære dem — lettelig funde overfløje Kongemagten; ej at tale om 

den Unieelfe, deres fornemme Byrd og Familieførbindelfer flaffede dem. 

Det funde viftnof ved førfte Øjefaft fynes, fom om Kongen havde et 

dobbelt Baand paa dem til at holde dem i tilbørlig Afbængighed, deeld 

derved at Forleningevne iffe nødvendigvis vare arvelige, deels ogfaa Dere 

ved, at De I Negelen iffe gjaldt [ænger end til Forfenerens Død, faa at 

Fndehaveren paany maatte tage Dem til Len af den følgende Konge, der 

altfaa ftrengt taget havde Det i fin Magt at negte Fornvelfen )). - Men 

det ev let at forftaa, hvorledes Opinionen, og den Glands, der ſtraalede 

om £endermands-ACtterne, næften gjorde det uundganeligt, at Sønnen efe 

terfulgte Faderen i hans Værdighed, bvilket ogfaa Å Loven forudfættes 

fom det fædvanlige; hvortil fom, at Sønnen i alle Fald havde Fade- 

rens Huusfarle til fin Raadigbed. Og med Henfyn til Lenenes Forny- 

elfe ved Kongeftifte Dave vi i Sveinke Steinarsfons Optræden allerede 
feet et Grempel paa, bver vanfteligt det var, endog for magtigere og 

fraftigere Konger, at faa Bugt med en gjenjtridig, af Bønderne yndet og 

af talvige Huustropper underftøttet, Lendermand. Og ved de paa Rigs— 

mødet i Bergen vedtagne Beftemmelfer, der faa godt fom ganføe lagde 

Tronens Befættelfe i de verdslige og gejitlige Magnater$ Haand, maatte 
det fidfte Faq, Kongen havde paa Lendermændene, aldeles glippe, og Ni- 

get virkelig ftaa paa Nippet til at blive en oligardift Republic, med en 

Skyggekonge i Spidfen, ligefom Polen i fenere Dider, og følgelig lige faa 

bjemføgt af Anardiet og Dette opløfende Folger, fom det nys nævnte Nige. 

Det var derfor paa bøj Tid, at Der optraadte en Kronprætendent, der, 

uden at fylde Ariftofratiet fin Opbøjelfe, værnede om Kongedømmet, ſtyr— 

fede og uddannede Det monardiffe Element, og Derved gav Landet et nyt 
Sammenbhold. 

De famme Embedspligter, fom Aarmanden havde paa Landet, udøver 

de den faafaldte Gjaldfere i Byerne. Men da Gjaldferen iffe havde 

nogen Kongsqaard at foreftag, eller udøvede Syfler, der anfages nærmeft 

at tilhere Frælle eller Frigivne, var hans Stilling langt mere anfeet, end 

at der fun var een Jarl i Riget. Da Haakon Herdebred udnævnte Sigurd 

af Reyr til Jarl, fom denne berved netop til at indtage Jarlerneé oprinde: 

lige Stilling. Ifr. be ældre foenføfe Love, 

1) Ge ovenfor S. 652, jvfr. 790. 
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Aarmandenes eller rettere, ban indtog allerede den famme Stilling, fom 

Sysſelmendene fiden '). Derfor fee vi ogfaa allerede paa Sigurd Jorſa— 

fafarer8 Tid en Mand af overmande fornem Mt beklade Gjaldkere-Em— 

bedet i Tunsberg ?). 

Foruden De her nævnte Embedsmand og Lensmænd var der ogſaa 

andre, højere og lavere, Der deels omgave Kongens Perfon, deels gik 

Dine til Haande, eller udførte de Forretninger, de ikke felv funde beførge. 

De flefte af disfe hørte til de Fongelige Hoffinder8 Tal. En bhøjt betroet 
Embedsmand, hvis Beſtilling allerede nævnes et Par Gange I det Tids— 

affnit, vi ber have omhandlet, var Fehirden eller Skatmefteren. Paa 

denne Tid fyneg hver Konge endnu fun at have baft een Fehirde, og 

Landet var endnu iffe, fom fenere, dDeelt i fem færffilte Febirdfler. Fehir— 

den modfog, opbevarede og forvaltede de fra NAarmændene og andre Op- 

pebørfelsmænd indfomne fongelige FIndtægter, beførgede Udbetalinger og 

Sønninger m. m. Da disſe Forretninger udkrævede Skrive- og Negn- 

ffabs-Kyndighed, er det hojſt fandfynligt, at det I Førftningen fun for- 

valtedes af Gejſtlige, eller maaſkee ftedfe var forbundet med Hoffapellaniet, 

fom hos Kong Inge, bvis Hoffapellan og Fehirde Eyſtein Erlendsſon 

var, førend han blev Erfebiffop 3). Siden fre vi det ogfan forvaltet af 

verdålige Mænd. De fongelige Hirdmænd vare paa den Tid, vi her 
hate for o8, allerede andet og mere end blotte Krigere, fljønt de endnu 

regnedes til Huuskarlenes Tal i dette Ords videfte Betydning 4). 
Men de egentlige Huuskarle paa denne Tid vare dog fun Ve ringere Kri— 

gere eller Hoftjenere, der gjorde Opvartning og forrettede allehaande un- 

derordnede Syfler i Kongens Gaard, og i Krigen dannede Masfen af 

de fongelige Troppeforpa, eller Bemandingen paa de fongelige Skibe. De 

vare Kongen haandgangne, men modtoge Dog ingen Sold; de fødtes og 

flædtes af Kongen og havde Jilhold i Kongsgaarden. Ofte var det endog 
unge Menneffer af qod Familie, føm traadte i denne underordnede Stil- 

fing, dels af Fattigdom og Mangel paa Evne til at føge en mere glim— 

rende Levevej, Deelå paa Grund af et eller andet Uheld, fom en Drabs— 

fag 0. a.-d., Der nødte Dem til at ty under Kongens Beftyttelfe, deels 

ogfaa for paa den Maade at frifte Lykken. De egentlige Maalamænd, 

1) Se d. ældre Bjarføret paa flere Steder. 

2) Se Ortnøyinga Saga S. 150, jvfr. ovenfor S. 687. Her figes det udtryk 

Feligt at Sigurd Sneis's Sen GSalmund var Gjaldfere i Junsberg. Be— 

nævnelfen gjaldkeri eller gjaldkyri tommer af gjald (Betaling) og kjösa 
(vælge). 

3) Se ovenfor S. 877, jvfr, Anecdoton, Sy. 18. 

4) Hirdffraa Gap. 27, jofr. Kongefpeilet (Ny Udg.) S. 57. 
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D. e, de fom oppebare Sold, vare, fom vi have feet, Hirdmændene og 

Gjefterne ). Disſe fidfte havde favere Nang og oppebar fun halv Sold 
mod Hirdmændene; de havde deres eget Herberge (Gjefteherberget) og 

fpifte itte med Kongen og Hirden, uden ved de ftore Højtider, Juul og 

Paafte. Deres Hovedfysfel var, fom allerede oftere nævnt, foruden den 

fælles for alle Huuskarle, at tjene i Krigen, Den færegne, at bolde Øje 

med, om der fandtes Fiender af Kongen i Niget, og i faa Fad at fælde 

dem eller modarbejde Deres Anſlag, eller at udføre alle Sendeljer af dette 

Slags, føm Kongen overdrog dem. Ved flige Filfælde lonnedes de fære 

filt med alt det af den Dræbtes Gods, fom de funde tage med fig, und- 

tagen alt Guld, hvilket tilhørte Kongen faa vel fom det Gods, der blev 

tilbage 2). Den fornemfte Klasje af Hoffinderne udgjorde Hirdmændene, 
der dannede Kongerne egentlige Omgivelfe, fpifte daglig ved hans Bord, 
og holdt ftedfe flifteviis Vagt over hans Perfon. Man fordrede af dem 

den finefte Levemaade og Sømmelighbed i Opførfel; thi de, heder Det, ber 

pogte Kongens Liv og Perfon baade Nat og Dag, ere altid om Kongen 
naar han fpifer og driffer, ved Moder og alle gode Sammenfomfter, fom 

om de vare hans nærmefte Frænder 3). Af Hirdmændenes Tal udtalgtes 

igjen De højere Hof-Embedsmand, disfe vare a) de allerede tidligere omtalte 

Skutelſvende, der gjorde perfonlig Opvartning ved Kongens Bord, tilfagde 

de andre Hivdmænd, naar de frulde fedfage Kongen eller Lendermænd 

0. f. v. b) Merfesmanden, der bar Kongens Banner, fammentaldte alke 

Hirdftevner, og bilagde alle Iviftighbeder inden Hirden, €) Stallarerne, 

der ved alle offentlige Møder talte paa Kongens Begne, og paa bans 

Rejfer ordnede alt med Henfyn til Skyds og Befordring. Blandt Sku— 
telfvende udnævntes tvende til Drottfete og Mundſkjenk, der bver for fig 

havde at paafee, at Maden og Driften hver Dag fom fømmeligen og net 

paa Kongens Bord . En færegen Klasſe af Hofmænd vare Kjertefven- 
dene, om bvilfe der allerede forben er talt, unge Mænd af god Familie, 

der gjorde Page-Tjeneſte ved Hoffet *). Det er forben viijt, at Kongerne 

før Olaf fyrre i Regelen havde 60 Hirdmænd, 30- Gjefter og 30 Huusz 

farle ved Hoffet, men at Olaf fordoblede Untallet, faaledes at Der var 

120 Hirdmænd, og lige faa mange Gjefter og Huusfarle tilfammen 9). 

Det omtales ikke, hvor vidt de følgende Konger atter indffrænkede Antallet, 

1) $ongefpejlet, S. 59. 

2) Kongefpejlet S. 59, jfor. Hirdffraa Gap. 45. 

3) Kongefpejlet S. 63. Hirdffraa Gap. 27. 

1) Hirdffraa Gap. 26. 

5) Hirdffraa Gap. 48. ofr. ovenfor GS. 440. 

%) Ge ovenfor S. 440. jvfr, I. 2. S. 639. 
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effer beholdt det flørre Perfonale. Det fidfte er det rimeligfte, og da der 

nu tillige fom ofteft var to eller tre Konger, hver med fin Hird, blev 

Derved Hoffindernes Untal endnu ftørre. Her er Der Dog fun Tale om 

De virkelige, eller, fom de faldtes, bordfafte, Hirdmænd eller Huuskarle. 

Foruden dem gaves der, fom nys nævnt, en Mængde, ter kunde faldes 

titulære Hirdmænd, nemlig fom fit Iitlen blot for rens Skyld, og viftnok 

Derved bleve Kongens Mænd, gif bam til Haande, og vare pligtige, efter 

fom det faldt fig, at underftotte ham eller hans Ombudsmænd, men fom 

ej bare bundne til at opbolde fig ved Hoffet, eller gjøre regelmasſig Tje— 

nefte.  Saadanne Mænd, beder det, blive Kongens Mænd formedeljt al- 
ffens FJdrætter, nogle ere Bønder, nogle Kjøbmænd, nogle andre Slags 

Læegmand '). Til denne Klasfe hørte følgelig ogſaa de mange JSlændin- 

ger, Der fil Hirdmænds-Værvighed. Men da De derved, fom Det udtryf 

feligt figes, tillige forpligtede lig til at ftaa Kongens Gmbedsmænd bi, 

naar fom helſt disſe i Deres Herres UAErende fom til det Sted, hvor De 

ophofdt fig, bidrog denne Indretning iffe idet til at forøge Kongens Magt. 

Der fandtes ogſaa flere itfe bordfafte Hirdmænd, Der, uden at have Len- 

dermandstitel, Dog figefom Lendermændene havde VBejtfler, fun mindre, 

Det vil fige fra 11 til 3, 4 Merker. De flefte af disfe vare enten Len- 

dDermænds Sønner, eller Bønder, der i Rigdom og Anſeelſe næften funde 
ftaa vid Siden af Lendermændene 2). De vare, heder Det, ligeſom Be- 

falingsmænd i Herederne, Det vil vel fige, at De vare at betragte fom Lenz 

dDermændenes Hjelpere og ftode under deres Befaling. I Krigstilfælde 

brugtes de fornemmelig fom Sfivsftyremænd. De anvendtes ogfaa i Ge- 

fandrffaber og i de før vmtalte Sendelfer til fremmede Lande for at 

drive Handel med Kongens Gods. 

Drabet paa en baandgangen Mand affonedes med en overordentlig 

Bod af I Mart Guld eller 8 Mkr. Sølv. til Kongen foruden det fædvan- 

lige Tbegngilde af 40 Mår. Det var ikke de bordfufte alene, Der bødedes 

ſaaledes, men alle, ogfaa de titulære *). Ved Hjelp af Denne ftore Masfe 

Haandgangne Mænd rundt om i Landet maatte det ſtaa i en fraftfuld og 

talentfuld Konges Magt, at erhverve langt førre Indflydelſe, end Kon- 

gens fiatsretlige Stilling egentlig medførte. Men da Lendermænds-Uvifto- 

fratiet førft bavde faaet Overhaand, fom den Magt, der ved Forlenin- 

1) Kongefpejlet S. 60. Kongefpejlets Skildring tilhører vel nærmeft Jiden 

omfring 1195, men at JForholdene i hele Uarhundredet, hvad disje Sager 

angik, var det famme, fees af mange Hentydninger i Sagaerne. 

2) Kongeſpejlet S. 60. 

3) Kongefpejlet S. 60. Om Ihegngildet, eller Boden fordi man berøvede Kon: 

gen en Fhegn d. e. Underfaat, fe v. J. I. S. 134, Anm. 2; jvfr. nedf. S. 1008. 

Munø. Det norfte Folks Hiftorie. L. I. 63 
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gerne var bleven Vejtflemændene til Deel, dem felv mere tilgode end Kon- 

gen, fra Hvem Den havde fit Udfpring. 

Hvorledes alle disfe Forhold ordnedes, naar flere Konger herſkede 

paa een Gang, figes ingenfted$ udtryffeligt, men.man maa flutte fig Der- 

til af enfelte Angivelfer, fom forefomme Hift og ber. Ved flige Falles— 

regjeringer var Det, fom man tydeligt fan fee, Den oprindelige Mening, at 

Megjeringen felv lige fuldt føulde være cen, og Landet felv itte deles, men 

fun at visje Kongsgaarde anfloge til Underhold for bver af Medkon- 

gerne ?). Om man nu ved Denne Fordeling af Krongodfet føgte faa 

vidt muligt at fade endver Konge faa fin Part famlet paa ect Sted, 

eller bver af dem havde Gaarde, der faa adfpredte over hele Riget, figes 

iffe udtryffeligt, Dog fynes Det næften, fom om det hyppigere forefommende 

Udtryk at Niget fliftedes mellem Brødrene" forudfætter Det førfte. Ut 

Negjeringen felv itfe deeltes, ſerr man deraf, at f. Er. Kong Eyſtein, der 

dog ſkulde have faaet den nordligere Deel af Landet, i den tidligere Deel 

af fin Negjering byppigt opboldt fig fyd i Viten, medens derimod Sigurd 

Jorſalafare oftere opholdt figi i Throndhjem. Dog behøver man neppe Derfor 

at antage, at ogfan enhvers Deel af Krongodfet har været fpredt, thi naar 

en Konge opholdt fig udenfor den Deel af Landet, hvor hans Gaarde laa, 

bar han vel, hvad der ogfan tildeels antydes, taget fin Nefidens i By- 

evne 2), der ifølge Sagens Natur ej funde være Delingen underfaftede. 
En anden Sag var Det, at enbver Konge nødvendigvis maa bave haft 

meeft at fige, og ſaaledes i Birfeligheden været ven fornemfte Herføer, 

i den Deel af Landet, Hvor hans Godfer vare beliggende. Fuldſtæendig 

Eenhed og Fallesſkab i Regjeringen opnaaedes fun, naar De tv eller flere 

Medkonger tillige bavde fælles Hird. Men, Dette indtraf, faa vidt man 

fan fee, fun i en enefte fort Periode under Kongerne Inge Haraldsjøns og 

Gigurd Munds Mindreaariqhed 3). Siden, heder Det, toge De hver fin 

Hird, og dette bar Det fædvanlige under Fælesregjeringerne. Saaledes 

havde Kongerne hver fine Hirdmænd, ja endog Lendermænd *). Maar 

1) Se ovenfor S. 120, 

2) Naar Gyftein, fom det ovenfor er omtalt; ftundom opholdt fig i Bilen (f. Er. 

i Bintren 1113—14), nævnes udtrykfeligt Sarpsborg. 

3) Se ovenfor S. SOL 

4) Se ovenfor S. 647, hvor Vidkunn Jonsſon felv angiver fig fom Gigurd 
Sorfalafares  Lendermand, og derfor, om det i paafommende Filfælde behø- 

vedeg, pligtig at underftøtte ham endog mod Kong Evftein felp. At Vid— 

Eunn for øvrigt var bleven Sigurds, itte Eyſteins Lendermand, uagtet det 

fynes rimeligt at Lendermændene nordenfjelbs frode under Eyftein, kan for- 

Elareé deraf, at Vidkunn allerede paa Orkno, firar efter Magnué Barfods 

Fald, uden al Jvivl har gaaet Sigurd til Haande, 
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nu Kongerne indbyrdes fom i Strid med hinanden, var Landet ogfaa i 

Virfeligheden deelt mellem de ftridende Parter. Slig Fallesregjering 

frembød Dog altfor rig Anledning for Ariftokratiet til at udvide fin Magt 

paa Kongens Befoftning, til at nogen Magnat ſkulde modfætte fig Dden. 

Vi have Sagaernes udtryffelige Bidnesbyrd om, at endog Bønderne netop 

følte fig færdeles tilfreds i Fællesregjeringernes fenere Periode 1). Førft 

da man havde fanet Borgerkrig i egentlig Forftand, og andre Begreber 

om Kongemagten8 Betydning havde begyndt at fæfte Nødder, fil man 

Øjnene ret aabne for Fælesregjeringens Fordærvelighed *). 

105. Sukcesſionen. Fronprætendenters Berettigelfe. 

Uagtet Lovene opftillede en beftemt Urvegang med Henfyn til at Pri- 

vat-Gjendom, og navnlig gjorde ftor Forftjel mellem egte og uegte Føde 
fel, fec8 det Dog at man lige fra de ældte Tider har gjort Undtagelfe 

herfra med Henfyn til Konge- Arven eller Shron-Sukcesfionen, eller at 

Denne  ingenfinde er kommen under Den private Urvegangs Kategori. 

Navnlig fynes for Kongedømmet alt Spørgsmaal om den Cgteføddes For- 

trin for den Uegte at være bortfaldt, viftnok, fom man fan fljønne, af 

den Grund, at man ved at nære Betænkeligheder mod at ophoje en Konges 

uegte Søn paa Tronen kunde komme i det Jilfælde, ingen Sronfølger at 

faa. De flefte Tronfolgere fiden St. Olafs Tid vare Frillefønner. 

Magnus den gode fødtes af Alfhild, medens hans Fader Olaf levede i 

Egteſkab med Uftrid. Olaf Kvrre8 Moder hora var vel gift med 
Harald Haardraade, men: Dronning Elifiv, med Hvem han var lovlig gift, 

fevede endnu. Magnus Barfod var Frilleføn; ingen af bang Sønner 

vare egtefødde; af Harald Gille8 Sønner -var fun Inge egtefød, og dog 

ftilfedeg de andre Brødre fuldfommen ved Siden af ham, om ej I virkelig 

Anſeelſe, faa dog i ftatsretlig Betydning. - Den Regel bar, fom man 

5) Se ovenfor S. 918. Det er der viift, at Warfagen til, at Norge forholda 

viig led faa lidet ved Tronkrigene i Fællesregjeringernes Iid, tom deraf, åt 

< Krigen felv egentlig itte berørte Folket i Almindelighed, Fun de Erigførende 

Fyrfter og deres nærmefte Jilhængere. Det famme var Jilfældet i England 

under de tilfyneladende endnu blodigere Krige mellem den røde og hvide Rofe 

i det 16de Xarhundrede. Dette bevidnes udtrykkeligt af den famtidige Co— 

mineg: Entre toutes les seigneuries: du monde, dont j'ai connaissance, 

ou la chose publique est mieux traitée et ou rågne moins de violence 

sur le-peuple, et ou il n'y a nuls édifices abattus ni démolis. pour guerre, 

c'est Angleterre, et tombe le sort et le malheur sur ceux qui font la 

guerre, — 

2) Dette ſees nokſom af Ræfonnementet i Kongeſpejlet (S. 75) der netop maa 
'antages forfattet i den næfte Generation efter Sigurd, Inges og Gyfteins 

Tid, men af en ældre Mand, der ogfaa havde levet i denne. 

63* 
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fan flutte, været gjeldende, at Brødre, hvor mange de end vare, og uden 

$Henfyn til dexes Byrd, vare lige berettigede til Kongenavn og Andeel i 
Regjeringen efter deres Faders Død; ligeledes, at Døtre viftnof aldrig 

funde arve Fronen, men at Datterfønner vare berettigede Dertil, naar 

Sønner, GSønnefønner eller andre Defcendenter å Ven mandlige Linje 
iffe fandtes. Det ev ej ufandfynligt, at fun Defcendenter af lige 

Slægtffabsgrad famtidigt kaldtes til Sufcesfion, faaledes at, naar en af to 

eller flere fælles regjerende Brødre døde før de øvrige, fans Søn da ikke 

ftrar traadte i hans Sted og repræfenterede hans Linje, men muatte vente, 

indtil alle Fardrodrene vare Døde, bvorpaa ban da blev fideordnet og 

fige berettiget med disfeå Sønner. Ut Magnus Siqudsføn og bans 

Farbroder Harald Gille famtidigt vare Konger, fvælter iffe Denne Fur- 

modning, tbi Magnus var allerede tagen til Konge før Faderens Død 
- ved Dennes Foranftaltning, og Harald ſkulde egentlig bavde været ude- 

futtet fra Megjeringen, fom han efter Sigurd8 Dod paa en vis Maade 

tilfneg fig. Da Inges Broderføn, Haafon Hevdebred, af en enfelt Fat 

tion ophojedes til Konge, betragtedes han og hans Benner af Inge og den- 

nes FJilbængere aadenbart fom Oprørere. Da det, for at faa Deel i 

Regjeringen, fun udfordredes for en Kronprætendent, at ban erfjendtes for 

en Broder af den regjerende Konge paa fæødrene Side, er det ej at un- 

dreg over, at ban anvendte ethvert fovligt Beviismiddek, der ſtod tif hans 

Raadighed, og da Gudsdommene paa den Fid endnu udgjorde vigtige Be- 

viismidfer 1), fom følgelig Jornbyrden til at fyille en betydelig Rolle.  Uag- 

tet der med denne unegtelig unde fee, og virkelig ffede, mange Bevdrage- 

stier, — ftrengt taget maa jo enhver faafaldet heldig Jernbyed være et 

Bedrageri — afitedfom den dog neppe faa mange Ulemper med Henfyn 

til Sutcesfionen, fom det oftere har været paaftaaet. For det Fidsrum, vi 

her hate gjennemgaaet, er der endnu fun Fale om Harald Gille, og uag- 

tet Der var mange, fom ftedfe anſaa bam for en Bedrager, er det 

øjenfynligt, at Kong Sigurd, der dog var meeft interesferet i Sagen, op- 

tigtigt erfjendte ham. for fin Brover, og faaledes af Omſtandigheder, der 
iffe udtryffeligt meddeles, men fom han felv bedre end andre funde ber 

dømme, maa bave følt fig overbeviift om at det dog havde fin Nigtigped 

med hans Udfaqn. Men derfor ftod viftnor Vejen til at anvende dette 

Middel paa en bedragerft vg for Riget fordærvelig Maade lige fuldt aaben, 

og bet var faaledes paa Tide, at Gudsdommene, fom vi i det følgende ville 

fee, et Par Generationer frnere end Udyangen af nærværende Tidsrum 

blebe afftaffede. De Beftemmelfer med Henfyn til Fronfølgen, fom 

indførtes paa Modet i Bergen, gjorde forreften Spørgsmaalet om Jern- 

byrdens Betydning ved Afgjørelfen af en Kronprætendentg Avveret mindre 

1) Se nedenfor 8. 1007, 
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vigtigt, efterfom det dog under alle Omftændigheder blev Rigsforſamlin— 

gen, bvem den endelige Afgjørelfe forbeholdtes. Men da hine Beftem- 

melfer iffe egentlig vare af længere VBarighbed end Magnus Erlingsſons 
Regjeringstid, og Det nye Syftem, fom derefter indførtes, lagde ganſke an= 

derledes Vegt paa den nærmeft mulige Nedftammen fra den fidft afdøde 

Konge, famt paa at Regjeringen iffe oftere overdroges til flere Konger paa een 

Gang, faldt det af-fig felv, at alt, hvad der funde lette «uberettigede Tron— 

prætendenter8 Fremtræden, afftaffedes. 

106. Biſkopperne og Deres verdslige Stilling. Lensfyrfterne. 

Alle de Anliggender, fom paa den her i det foregaaende frildrede 

Maade beftyredes eller lededes af Kongerne, vare, fom man lettelig fan 

forftaa, alene De verdslige. Kirken og Dens AUnliggender dannede en egen 

Afdeling for fig, der i Norge, fom andenſteds i den romerft - fatholfte 

Verden under Middefafderen, var den verdslige Magt uvedfommende, und— 

tagen naar Denne i vderfte Mødstilfælde maatte faane den qgejitlige fin 

Arm. Men VBeftyreffe8maaden felv var ganffe i Analogi med den verdå- 

fige. Biftopperne, og efter Domkapitlernes Indførelfe Biftopperne i For- 

ening med disfe, traadte her i Kongens Sted. VBiffoppen havde Sage- 

faldet af firfelige Forbrydelfer. De biffoppelige Godfer beſtyredes vge 

faa af Aarmænd, Der tillige udførte de firfelige Srgsmaal, hændede Dom 

over dem, der havde forbrudt fig mod Kirfen, oppebare Sagefal— 

det 1) og opfrævede Biffoppens øvrige Fndtægter. Hvor vidt Bi- 
féopperne allerede paa den Id, vi Der bave for os, holdt Huus- 

farle effer eget Hof paa verdslige Høvdingers Viis, figes ej udtryk— 

feligt, med Det fynes næften allerede at ligge i Begredet om „tigne“ (fyr 

ftelige) Mænd, til hvilte Biffopperne berte; det ftemmer med, hvad der 

efferg i Guropa var det fædvanlige, og vilt er det, at man I alle Fald fes 

nere finder biffoppeltge Huusfarle og Gtutelfvende omtalte. Biſkop— 

pernes FJndtægter vare visfelig fore nok til at holde et betydeligt Følge. 

Gulatingsloven beftemmer den aarlige Afgift (Neide), han ſkulde have af 

Biftopsdømmets Beboere, til en Ertog for 40 Perfoner *). UAntaget, at 

— 

1) Dette ſees næften paa hver Side af de aldre Chriſtenretter. Ved Eien— 

doméforbrydelfer deeltes dog, fom ovenfor viift, det forbrudte Gods. I Stedet 

for „Aarmand“ bruges ofte Benævnelfen ,erendreki* (Fuldmægtig), hvilfet 

maaffee var en hæderligere Titel, fom Mænd af god Familie ej undfaa fig 

for at bære, medens de for ingen Priis vilde kaldes Aarmænd”. 

2) Gulathingslöven Gap. 9, jvfr. Froftathingåloven IL 44, Gidfivalov, Chri— 
ftenret Gap. 31, 33, 40. Vikens Ghriftenret Cap. 10. 
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Bergens Stift, d. e Hordafylke, Sygnafylte og Fitdafylke, omkring 1150 vm- 

trent bavdeet af Folfeantaf 110000 Mennefter, bliver Biffoppens amarlige 

Neide 2750 Ertoger eller 916 Ører, hvilket i virkelig Værdi efter de puværende 

Forhold fan fættes lige faa Højt fom 9000 Spr. Komme nu 

Bertil FIndtægterne af Biftops - Godfet, Fjevdeparten af Fienden og det 

viftnot betydelige Sugefald, og VBejtflerne eller Gegngerden ved Ve mare 

lige Bifitatsvejfer *), faa ſees Det let, at Biffoppernes Indtegter maa 

have været meget betydelige i Forhold til ale andre Landsmændå, undta- 

gen Kongernes, og at de have funnet føre en næften fyrftelig Levemaade, 

og endda var Bergens Biffopsfiol den daarligfte eller naſt Daarligfte i 

gandet *). Oslos Viffopsftol, og end mere Erkeſtolen i Throndhjem, inde 

bragte fifferlig meget mere. Biſkopperne manglede følgelig ikke Gone til 

at omgive fig med Pragt og Magtens Uttributer. - Kun faldt det af 

fig felv, at da de iffe frlv vare Lensforfter eller havde nogen verdslig 

Negjeringsret over Indbyggerne paa Deres Gaarde, funde de beller ikke 

felt uddele Forleninger, eller antage Lendermænd. 

Om Kirteforfatningen i og for fig felv er Der allerede ovenfor 

udførligt handlet. Her er Det fun Biſkoppernes verdslige Stilling, vi 

have for Øje. 

Virfelige Lensfyrfter vare Derimod Kongerne paa GSyderøerne og 

Orknoernes Jarler. De førftes Afhbængigbed ſtod dog indtil Gudrods 

Tid paa en temmelig ufiffer Fod, og nogen beftemt Bedtægt med Hen- 
fyn til de af VBafallførbodet følgende Præftationer var neppe endnu faſt— 

ſat. Uagtet Ortnøerne regnedes til Statlandene, og deres Ufbængigbed 

af Norge fom VBafalland var fuldfommen erkjendt, lader det Dog heller 

ikke her til at beftemte eller vegelmæsfige Præftattoner fandt Sted 5). 

) Biffoppen føulde, naar han indviede en Fylkeskirke (paa Oplandene Tre— 

dingsfirte) om Sommeren have et Folge af 30 Mant, og Skyds af 

30 Hefte, foruden en Taumheſt (palefroi) til fig felv, famt en 3 Dages 

Bejtfle (i Bifen en fem Dages).  Gulathingsloven 9. 14, Froftathingslev IL 

11, 44, Gidfiva Ghriftenret BL, 34, 40; Vifens Gap. 10. GFor ringere Kirker 

var en mindre Vdelfe beftemt. 

At Biſkopsſtolen i Oslo anſages bedre end baade den ſtavangerſte og ber: 

genſke, fees deels af Biffop Nikolas's Forflyttelfe 1190 fra Stavanger til 

Oslo (Sverres Saga Gap, 111), deels af Biffop Jakobs Befordring til Oslo 

1407, fe de islandffe Unnaler ved dette Uar. 

Da Harald Maddadhsføn, fom bet i det folgende ſtal vifes, i 1197 under: 

Eaftede fig Kong Sverre, fom ved denne Lejlighed aldeles fratog ham Hjalt- 

fand, maatte han og, fom det fortælles, afftaa Halvdelen af Jndtægterne af 

Orkno til Kongen, fom fra den Tid af holdt Sysfelmænd paa Jerne. 

Dette fynes at vife, at der tidligere ingen regelmæsfige Ufgifter vare vdede, 

hvilket ogfaa fremmer med Udfagnet i Olaf den helliges Saga, Gap. 212, at 

Kong Harald Haarfagre frit og Torv-Einar fra at betale Stat, da han hav- 

be not med at forfvare Landet, jvfr. ovenfor I. S. 316, Note I 

2 
— 

3 
— 
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Hovedfagen var, at Jarlen fom Vaſall var afhbængig af Kongen, og i det 

mindfte efter Bogftaven, forpligtet til at underftøtte ham med Krigsmagt, 

naar ban Dertil opfordredes. Anden Stat end enkelte fanfaldte Gaver 

ved bøjtidelige Lejligheder, fom Hvdinger, Bekraftelſer i Jarldømmet, 

o.a d. Og vilt er det at Kongerne itfe i mindfte Maade blandede fig 

ind i Øerned indre Beftyrelfe. Jarlen berffede å faa Henfeende fom fou- 

verain Fyrſte. 

107. Fhingvæfen og Rettergang. 

Alle Lovforandringer, Der iffe ene og alene beroede paa Kongene 

fefv, men frætede Folkets eller dets Lederes Samtykke, afgjordes, fom 

vi have feet, DeelS paa De ftore Lagthing, deels paa Dde overordentlige 

Nigsmøder. Det ligger å Sagens Natur, og vifer fig ogfaa af Hvad 

Der tidligere er berettet om Rigsmoderne i Throndhjem og Bergen, at 

Forhandlings-Emnerne paa De fidfte vare fatsretlige Sporgsmaal, der 

vedfom lige meget hver enfelt Deel af Niget. Derimod maa man antange, 

at De Love, der bragtes iftand eller forandredes paa De ordentlige Lag- 

thing, fun vedfom den private Met, hvor vigtige de end å fig felv kunde 

være; De gjaldt i det mindfte ikke vivere end for Den Thingforening, inden 

hvilken de vedtoges, og Det var fan langt fra, at enhver Forandring i een 

Thingforening ogfaa vedtoges af Den anden, at man meget mere maa betragte 

De ftore Afvigelfer, Der ftundom finde Sted mellem de enfelte Thingfor— 

eningers ældre Lovgivninger indDbyrdes, fom et Tegn paa, hvor fidet man i 

den ene fagde Merke til, hvad der flede i den anden.  Lagtbingenes Or 

ganifation ftemmede i det VBæfentlige med Althingets paa Fsland. Lige 

fom det egentlige Fhingperfonale, der vedtvg Lovforandringer m. m., ber 

beftod af Lagvetten, eller Goderne med de af dDem felv tilforordnede Mænd, 

faafedes beftod Det i Norge ligeledes af Lendermændene, Avrmændene, 

enfelte af Biftoppen opnævnte Prefter, og endelig De faafaldte Thing— 

eller Nevnde- Mænd, der opnævntes af -Lendermændene eller Aar— 

mændene. Om Lendermændene forſt førede ind, naar YVarmændene 

forfømte at opnætne FIhingmænd, eller om De. nævnte - Dver ſine, 

Sendermændene i fine Vejtfler og Marmændene i fine VBeftyrelfes - Di- 

ftvifter, figes ikke; det fidfte er dog vdet rimeligfte. Forreften ev Det fun 

Gulatbingsfoven, fom ber omtaler Lendermændene; efter Froftathingstoven 

fynes det ene at være AUarmændene, Der opnævne Fbingmændene. Det 

er faafedes fangt fra, at disſe udvalgtes af Folket; tvertimod betvagtedes 

deres Opnævnelfe aabenbart fom en Kongen tilfømmende Net, og dennes 

SFndflydelfe paa Lovgivningen maatte Derfor blive betydelig. Vi fjende 

-æ 
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desværre iffe til de nærmere VBeftemmelfer med Henfyn til Nætve 

ningstæfenet ved andre Thing end Gulathinget og Froftatbinget; den 

gamle Gidfivatbingslovs Beftemmelfe om Fbingmændenes Antal for hvert 

Landſkab ere tabte. Man erfarer, at Thingmandenes Antal I tidligere 

Dage var fangt førre end fenere. Olaf den bellige forordnede 102 fra 

Hørdafylfe, lige faa mange fra Ryfylke, 80 fra Firdafylfe, 64 fra Syqna- 

folfe, 27 fra Egdafylke, tilfammen 375, bvortil fom et ubeftemt Antal fra 

Søndmøre, hbis Forening med De ovenfor nævnte Fylker under ert Ho— 

vedthing endnu, fom man maa antage, neppe var fuldftændig. Magnus 

Grlingsføn, eller rettere, fom man maa formovde, Grling flakfe med de 

øvrige Deputerede paa Rigsmødet i Bergen 1164, nedfatte Fbingmænde- 

ne8 Antal til 246, nemlig 60 fra Hordafylfe, 60 fra Ryfylke, 50 fra 

Firdafylke, 40 fra Sygqnafylfe, 20 fra Egdafylke og 16 fra Søndmøre *). 

Fil Froftathing opnævntes fra bvert af de fire indtbrøndffe Fylker 40 

Mænd, og, fom det beder, fra hvert af de udthbrøndffe 60 Mænd, til 

fammen 400 2). Hverken i Froftatbings- eller i Gulatbingsloven omtales ved 

Denne Lejlighed, fom i de fenere Bearbejdelfer af famme Love, De pvrige une 

der Loven lydende Landftaber, nemlig Naumdolafylke, Raumsdal og Nordmo— 

rafylfe famt maaffee Haalogaland for Froftatbinget8, og Valdres, Hallingdal, 

Setersdal famt Otrodalen 3) (tilfammen det nuværende Robygdelag) for Gu- 

fatbingets Bedfommende, bvilfet fynes at vile, at Indbyggerne af Visfe 

Landſkaber have maattet finde fig i de Foranftaltninger, Hovedfylfernes Mevne 

darmænd vedtoge, med mindre man fan antage, hvad Der å fig felv ej er 

faa ufandfynligt, at de unætrnte Landffaber have været regnede ind under 

De opregnede, og deeltaget med dem i at fende Mevndarmænd, faaledes f. 

Er. VBaldre8 med Sogn, Hallingdal med Hardanger og Setersdal famt 

ØOtrodal med Agder. Hvad Naumsdal, Naumvdølafvlfe, Nordmørafylfe 

og Haalogaland *), eller i det mindfte Ddettes fydlige Deel angaar, Vliver 

denne Formodning næften til Visbed, faaledes at De have decltaget med 

de fire udthrøndffe Fvlfer om at fende Thingmand, eller at de tilfam- 

men have fendt de 80 Mænd (altfaa 20 Mænd), fom Udtbrønderne 

ifølge det oven anforte batde at vælge flere end disſe. Thi Det indſees 

iffe, hvorfor Udtbrønderne ellers frulde fende flere end Indthronderne, og 

vi have derhos fret Erempler paa, at Mænd, Der egentlig borde paa 

Nordmøre, dog regnedes blandt Udthrønderne 3). 

1) Gulathingélov Gap. 3. 

2) Froftathingsélov I. 2. 

3) Nyere Landslov (af 1274) Shingf. Gay. 2. 

9) De ,,4 Fylker udenfor Agdenes” omtales udtrykkeligt i Froftathingslov X.3. 

5) Ge ovenfor I. 2. S. 301. Hvad der end mere vifer, at man og har tæntt 
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Blandt NMevndermændene udvalgtes eller opnævnteå, fom man maa 

formode, ffjønt det ej udtryffeligt figes, Ragretten, ſandſynligviis beſtaa— 

ende af 3 Fvylfter.2). Den avffiltes fra Den øvrige Fhingforfamling ved 

Beebaand eller fredlyfte Søranfer (f. 0. I. 1. S. 149) og dens Hvert fynes 

udeluffende at have været at demme, medens alle NMevndermændene tilſam— 

men, eller, fom det bed uden og inden Beebaandene, vedtoge Lovåforan- 

dringer og befræftede Dommen ved Vanbentag *). I Froftatbingslagen, 

og fandfonligviis ogfaa i de øvrige TFIhingforeninger, Var Det vedtaget 

at ingen Lendermand maatte opnævnes til Medlem af Lagretten uden 

Bønderne8  Filavelje, aabenbart af Frvgt for at hans WUutoritet 

vilde udøve altfor ftor FIndflydelfe*). - Nevndermændene fit em ef 

ter Thingets Varighed faa vel fom Nejfens Længde afpasjet Godt- 

gjørelfe i Penge, faldet Fhingfarefæ, faa vel fom en bejtemt Portion 

Smør, Meel og Malt til deres Fortæring paa Rejſen og under Thin— 

get. - Dette maatte de Bønder, hvert Fylke for fig, udrede under en 

vis Pengebod for den, Der undlod denne Piigt 4). Derimod paabod Gula- 

tbingsføven udtryffeligt, at to Lendermænd føulde være tilbage i Egda— 

folfe, to i Ryfylke, een i Søndbordland, een i Firdafylfe og een paa 

Søndmøre, for ,at forfvare Folks Huus og Hjem mod Fyve vg Rans— 

mænd". FI Nordbordland og Sogn, der [aa faa nær ved Thingſtedet, 

anfaaes vel dette iffe nødvendigt. Om nogen lignende Beftemmelfe har 
været til for Froftatbingslagen, vides ej. 

Gulatbinget$8  Nevndermærd og Lagrette ſammentraadte efter 

den ældre VBeftemmelfe, fom enten fajftfattes eller DVetræftedes af St. 

Olaf, Thorsdag i NPaaffeugen, altfaa i Marts eller April Maa— 

ned; paa Mødet 1164 beftemtes Dagen til Petersmesfeaften eller 28de 

Juni. Fivden, i bvilfen Lagretten var famlet, altfaa Thingtiden i det Hele 

i bet mindfte paa Naumdal og Nordmøre, er Froftathingslovens I. I, hvor 

„Udenfjordsmend““, altfiaa Mand fra de nys nævnte Fylfer, udtrykkeligt 

omtales fom Nevndemænd, 

1) Dette maa man fornemmelig flutte fra Analogien i den yngre Landslov, faa 

vel fom Egils Saga, f. 0. I. 1. S. 1061. Det var fandiynligviis Uarmæn- 

dene eller Lendermændene, der ogfaa opnævnte Lagrettesmændene. 

2) Sil en faadan Frygt finder man oftere Spor i Lovgivningen. 

3) JFroftathingslov Gap. 46. 

4) Bedft findes dette udført i Gutathingsloven, der her er fuldftændig, medeng 

Froftatbingsloven desværre juft paa dette Sted har en Latune. Fra Fjor- 

dene, Sogn og Hørdaland, be Fylfer der laa Gulathinget nærmeft, ſtulde 

hver Nevndermand have 1 Maanedsmad Smør og Meel. Fra Ryfylke 

føulde hver have 1 Maanedömad. Fra de fjernefte Fylfer, Ugder og Sond— 

møre, ffulde hver have 2 Maanedsmaver Smør og Meel.  Derforuden ſkul— 

de hver Nevndermand, uanfeet Fylkets Ufftand, have I Dre vejet Sølv og 

I Saald Malt. I Froftathingsloven omtales fun SThingfarcfæ. 
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taget, maa have udgjort henimod tre Uger, fiden endog Hørdalands og 
Sogns Ihingmænd fik en Maaneds Fortæring til Underhold. Om Fro- 

ftatbinget vidDes fun, at Det holdtes om Sommeren 1): det famme var 

ogfaa Filfældet med Cidfiva - Ibinget. Efter Lovforandringen i 
1274 holdtes alle Thing famtidigt*); men dette fan man vanfke 

figen antage om Thingene før den Did, thi det lader næften til at Kon- 

gerne felv, om De ønffede det, funde være tilftede ved Dem alle tre, det 

ene efter Det andet.  Gulatbinget holdtes, fom obenfoͤr nævnt, paa Gula 

- ved Givindvik, Cidfivathbinget paa Gidsvod,- og Froftathinget oprindelig 

paa Froften, men allerede før Sigurd Jorfalafarers Tid og fenere i Byen 

Nidaros.  Ibingtiden for hver Dag fynes at have været fra Kl. 6 

om Morgenen til KL 3 om Gftermiddagen 3).  Nevndermændene maatte 

indfinde fig faftende paa Thinget. Deres Hverv var bhovedfageligt at 

dømme i de til Ihinget indjftevnte Privatfager, og Lovforandringer kun— 
De De neppe vedtage, uden naar de vare foreflaaede af Kongen eller paa 

Dennes Begne. Imidlertid funde de middelbart, ved Præjudifater, ind— 

virfe paa Lovgivningen, thi det beder udtryfkligt, at hvor Lovbogen felv 

iffe gav nogen Beſked, ſkulde Lagretten dømme fom den fandt retteft for 

Gud, døg udfordredes hertil Eenftemmighed 4). 

Ligeſom Ultbinget paa Island, dømte Lagtbingene i Norge ej paa 

den Maadei fidfte Inftans, fom dette Udtryk nu plejev at forftaaes, nemlig 

faaledeg, at De enten ftadfæftede, forandrede eller ophævede en af en Under— 

ret affagt Dom, men fun faaledes, at Sager, Der paa De lavere Thing ej 

1) Froftatbingsloven har nemlig, fom nys anmerfet, her en Lakune. Men at 

Froftathinget holdtes om Sommeren, ſees af Beretningen om Sigurd Ra— 

nesføns Proces, (f. 0. S. 649, 650, Sigurd Jorfalafarers Saga Gay. 31, 

33).  Ørethinget holdtes ifølge Froftathingslov I 4. af Mændene fra de 8 

Fylker 14 Dage før Jonsmesfe (St. Hansdag), men ſtjont vigtignok Fro- 

ftathing, fom ovenfor vilt (S. 658) kunde holdes i Byen Nidaros, og da 

rimeligvits blev afboldt paa Øren, fynes dog den blotte Benævnelje , Ørez 

thing" paa bette Sted i Loven, hvor der ellers alene tales om Froftathing, 

at antyde et andet Slags Thing, end det egentlige Froftathing. Ved Ber 

ftemmelfen om SØrething tales heller ikke om Nevndarmænd, men hver Bon- 

de, fom havde Urbejdere at fætte i fit Sted paa fin Gaard, føulde indfinde 

fig uopfordret, under I ME. Sølvs Bod, Dette Thing har faaledes neppe 

været et Netterthing, men fnarere et blot Jillysnings-Tbhing. Ut det egent: 

lige Froftathing holdtes temmelig langt ud paa Sommeren, henimod Hør 

ften, fyned at fremgaa af Haafon Haafonsføns Saga Gap. 181, hvor det 

førft heder, at Kong Haakon laa om Heften i Gtrinavaag, og føden, at han 

fendte Klemet af Holm til Froftathing. Jofr. Eidſivaloven Gr. R. Gap. 10. 
2) Nemlig Botolfsmesfe, 17de Juni. 

3) Dette beftemmes for Froftathing i Froftathingstoven I. 3, og Beftemmelfen 

tillæyges udtrykkelig Erfebiffop Eyſtein og de forftandigfte Mænd, altfaa 

Mødet 1164; dette fynes derfor at være vedtaget for ulle Hovedthing. 

9) Froftatbingslov Å. 2. 
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tunde fomme til Endſkab, indftevntes til Lagthingene for at faa endelig 

Afgjørelfe. Af lavere Fhing gave der i Gulathingslagen Fjerdingsthing, 
for hver Fjevding eller Fjerdedeel af et Fylke, og Fylfesthing '); i Thronde— 

fagen, hvor Fylkerne vare faa fmaa, Fylkesthing, to Fylfers-Thing og fire 

Fylkers-Thing *); i Cidfævistagen Eredings- eller Halve-Thing, efter fom 

Fylkerne vare deelte i Tredinger eller Halver, Fylkes-Thing, og tre Fyl- 

kers⸗Thing 3). De ringefte Thing (Fjerdingsthingene i Gulatbingslagen, 

Fylkesthingene i Froftatbingslagen, vg Tredings- eller Halve-Ihingene i 

Gidfævis-Lagen) holdtes ikke paa beftemte Tider, men efter fom enhver 

fandt det nødvendigt, eller indtrufne Omftændigbeder fordrede Ddet*). 

Ibinget fammenfafdtes da ved almindelig Budſtikke, eller, naar Manddrab 

havde fundet Sted, ved en Piil, hvorfor dette Slags Thing faldtes Ørv- 

atthing. Da det dog vilde foraarfage alt for meget Bryderi og Hin- 
der i de Daglige Forretninger for de Bønder, fom ikke havde deſto tørre 

Foltehjelp, om de hvert Ojeblik frulde være tvungne til at føge Ibing i 

private Sager, var Det beffemt, at alle faafafdte Eenvirker De fom ej 
havde Arbejdere i deres Fjenefte) kunde fidde bjemme, undtagen ved 

Manddrabsthing, Konge-Ihing og Mandtals-Thing; men De pvrige Bøn- 

Der maatte under en vis Bod (Ihingvite) indfinde fig 3). Maar nu f. Er. 

en veen og klar Gjeldsfag, bvortil Vidner havdes, i Gulathingslagen 

1) Ut , Fjerdinger" i det mindfte i Gulathingslagen var eenstydigt med , Here: 

; der” feulde man Funne flutte af ben gamle Beftemmelfe af Harald Haarfagre 

(f. 04 I. S. 468), at der ffulde være een Jarl i hvert Fylke, og at denne 

feulde have 4 Herfer (d. e. Hereds-Forftandere) under fig; imidlertid feer 

man dog af Gulathingslovens Gap. 12, at Herederne vare Underafdelinger af 

Fjerdingerne. Egentlige Heredsthing fandtes altfaa ej. 

2) Froftatbingstoven X. 30. I Stedet for Fylkesthingene fynes i de Fylker, 

der laa udenfor det eyentlige Thrøndelagen, Halvething eller Halvfyltes- 

thing, at have været holdte, fe YFroftathingslov XIV. 7. Ut dette i det 

mindfte var Silfældet i Haalogaland og Naumdal, ſees deraf at begge disſe 

Fylker vare deelte i „Halver“ eller Halvfylfer (fe Aſlak Bolts Jordebog), 

Hvorfor endnu den øvre Deel af Naumdal faldes Overhalven (efri hålfa). 

Men i Stedet for Firefylfersthing fom Ihing af anden Grad traadte da vel 

ogfaa, føjønt det ingenfteds nævnes, Fylkesthing. Hertil figtes dog maaffee 

i Froftathingsloven X. 30, hvor det heder, at naar et Fylke er deelt 

(skipat i sundr), ffal det med Sagerne forholdes fom med alle Fylfesmæn: 

denes (d. e. de egentlige Fylfesmænd eller Thronders). 

Supplement til Norges gl. Love”, I. S. 523. „Fylkesthing“ Ealdes her 

ogfaa ,ålyktarping*, d. e. Glutnings- eller ,,endeligt Thing”, maaſtee for- 

di det her var fjeldnere, at Sagerne gik videre. 

4) Enhver raader for Shing, fom tytfes at behøve Thing“, heder det i Gula- 

thingsloven Gap. 131, og i Gap. 25: „Den fom behøver Ihing fÉal Fjende 

(0. e. tilfige) Thing“. 

5) Gulathingslov Gap. 35. 

3 
— 
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par indftevnt til Fjerdingåthinget, ffulve alle hingmændene prøve Sagen, 

og vis De vare enige, tildømme Sagføgeren hans Fordring; denne Dom 

par Da inappellabel, og Fhingmændene eller faa mange af dem, fom behø- 

vedeg, vare felv pligtige, i Forening med Kongen$ Aarmand, at fare til 

den Sagſogtes Huus og flaffe Sagføgeren bang tilgodehavende, tilligemed 

Godtgjorelſe for Ven Forurettelfe, han bavde lidt af den anden Part, fordi 

Denne iffe ftrar efter Opfordring havde opfydt fin Pligt, faa vel fom 

en Baug (Bod) til Kongen af famme Aarſag. Men funde Thingmen— 
dene iffe enes, gif Sagen til Fylfesthbinget, bvis Dom ligeledes var ine 

appellabel, (fandfynligviis ogfan med Forpligtelfe for Ibingmændene til 

at deeltage i Grefutionen), uden for faa vidt en Fjerdeveel i det mindfte af 

Fpingmændene ftemte for at benvife Sagen til Gulatbinget '). Her 

dømte da Lagretten paa famme Maade, fom Thingmandene ved ringere 

Thing, og Nevndarmændene vare ligeledes pligtige til paa Opfordring 
at bjelpe til Dommens Grefution?). Den af Lagretten affagte Dom 

ftadfæftedes fandfynligvis af de øvrige Nevndarmænd ved Vaaben- 
tag 3). Omtrent paa famme Maade maa det bare qaaet til i de øvrige 

Fbingforeninger, med De Ufvigelfer fom den ovenfor nævnte Thing-Ind— 

retning medførte. Paa Gidfivatbing var det rimeligvits Nevndarmænd 

fra de fer Hovedfylfer, (De tre voplandffe og de tre vikſke), ter affagde 

Den egentlige Dom *). — Gjennem hete Denne Bebandling af Metsfager til 

Ibinge gaar Det for vor ældre Procesfovgivning til Grund liggende Prin- 

eip, at bvad der under ethvert Forhold var Lov og Net, antoges alminde= 

fig befjendt, far at det alene var Faktum, bverom Proceduren Drejede fig, 

og Anvendelfen af Lovens Bud paa det engang oplyfte og bevifre Faktum 

iffe egentlig var Dommernes Sag, men faa at fige en umiddelbar Følge 

af Kjendelfen angaaende Faftum. Lagretten paa FIbingene fvarede faale- 

Des omtrent til de Gdfvornei England, fun med den Forfkjel, at Der endnu 

ikke behovedes nogen lobkyndig Gmbedsmand til at anvende Lovens Bud paa 

Den foreliggende Kjendsgjerning. Alene ved Lagtdinget bavde Lagretten, 

fom ovenfor nævnt, Net til, i Jilfælde hvor Loven tiede, at qaa videre end 

1) Dette har megen Analogi med den Skik, der paa Island Faldtes Ver 

fang, f. n.S. 1012, 

2) Gulathingsloven Gap 35, jvfr. ovenf. S. 988. 

3) Herom f. 0. I, 1.6. 148, 149,i de ældre Love findes vel intet om Baabentag, 

men be yngre nævne udtrykfeligt berom (nyere Landslov I—5) og Skikken har for 

alberdomsagtigt Præg til førft ved denne Lovrevifion at Funne være indført. 

4) Froftatbinglovens Part X giver flere Beftemmelfer for lignende Søgémaal, 

men i bet Hele taget ej faa Fart fom Gulatbingsloven Gap, 35. Imidlertid 

er Hovedindholbet det famme, fe ifær Gap, 19—24. , 
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den egentlige Prøvelfe af Faftum, men ogſaa efter Billighedåhenfyn at 

affige en virkelig Dom. 
Det ligger forreften i hine ældre Netsinjtitutioners Natur, og beſtyrkes 

ved den isfandfte Lovgivningg Analogi, at det ej var abfølut nødvendigt, 

at bringe en Sag aller førft ind for Ddet vingefte Thing; man kunde viftnok 

ogfaa bringe Ven ftrar ind for et højere, eller Lagtbinget, men Det faldt 

af fig felv, at det var belejligft at indftevne den for det Fbing, man hav 

De nærmeft ved Haanden og til enhver Tid funde fammenfalde !). En— 

felte vigtigere Sager, eller fom verferede mellem højere Perfoner, maatte, 

fom vi have feet, ftrar indbringes for højere Thing 2). GSøgsmaalet ved 

en reen og far Gjeldsfag begyndte fædvanligt med at Debitor med 

tilbørligt VBarfel ftevnedes til at være hjemme i fit Andvege eller Hej- 

fæde og børe Krav; vægrede han fig Da ved at betale, ftrvnedes han med 

mindſt fem Dages (en Femts), I Det bojefte fem Femters Varſel til Fhin- 

get 3. Til Sitferbed for fin Fordring funde Sayføgeren paalægge Ham 

at ftille Ta (0. e. Borgen), en Fordring, hvorfor han ej funde undflaa 

fig*). Et andet Gitferbedamiddel var Lovfeſte d. e. Forbud mod 

Navirfe i vomtviltet Forv, hvilken ogfaa ſkulde forfølges ved Femteftevne 

eller fem Dages Varfel 3).  Værnetbinget var Sagvolderens. Som 

Hjemfted anfaaes for ikke bofatte Folk det Sted, hvor man fidft havde til: 

bragt Juleaften 9). 

Netsbeviferne beftode i virkelige Bidner, eller i Parteré Ed, eller 

Gudsdomme. Parts-Eden var i de flefte Tilfalde ej indrettet fom den 

nu brugelige men efter Den for den bele germaniffe Folfeftaumme fælles 

vel befjendte Maade, at den fværgende opftilede et et vilt Antal Med— 

ed$mænd (conjuratores, consacramentales), Der aflugde Ed paa, at 

de fjendte ham fom en Mand, hvis Udfagn man havde al Grund 

til at anfee  paalideligt. Det fom nu an paa, om Det fuldftændige Un- 
tal Mevdedsmænd funde erholdes, eller om deres Med-Ed anſaaes tilfreds— 

ftilfende. Fornemmelig bavde, fom man let fan forftaa, disfe fammenfatte 

- Gder deres Plads ved Forbrydelfer, hvorfor en Part figtedes. Mededs— 

mændenes Antal rettede fig efter Sagens VBigtighed. Kun i de ubetyde- 

1) Sil faadanne umiddelbare Stevninger til højere Thing figtes maaffee i æl- 
dre Gulathingslov Gap. 102. 

2) Se ovenfor om Søgsmaalet mod Sigurd Ranesføn, S. 648, 649. 

3) Barfelet var i Froftathingsloven fra 5 Dage (Femt) indtil 2 Maaneder, X. 

15 i Gulathinget 15 Dage (3 Femter) i det længfte. 

4) Gulathingsloven 102, Froftathingslov X. 26. 31. Bjartøret 98. 

5) Froſtathingslov XIII. 26. 

9) Gulathingslov. Gap. 35. 
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ligfte Sager nøjedes man med Partens Ed alene, den faafaldte Eensed. 

Gfter fom den fteg i Betydning, eller den Gjenftand, Hvorem der tviftedes, 

i Pengeværdi, eller Forbrydelfen var ſtor til, fordredes to Mededsmend, 

bvorved Den ſagſogte fvor felv tvedie, eller Lvyritar-Eds fom Mededs- 

mænd, hvorved ban foor felv fjette eller Settared, og elleve Mededs- 
mænd, hvorved han fvor felv tolvte eller Tylftared. Saaledes f. Er. 

fordredeg GSettar-Ed og Tylftar-Ed ved de flefte ſtore Forbrydelfer, hün 

ved førre Tyveri, Jdspaafættelfe, Ufvemsord v. f. v. og overhøved ved 

Misgjerninger, bvorfor en Bod af 3 Mt. Sølv eller mere var faftfat; 

Denne for Lands- og Højforræderi, Snigmord, Frygdbrud og Ubode- 

maal 2). - Undertiden, men fjelden, og fun å Pengefager, omtales to Mands 

Ed; endnu fjeldnere fyv Mand Ed eller Grimu-Ed. Gen, faa fød Ne- 

gelen, ffal negte for een Øre (een Ores Bærd), to for tvende Ører, tre 

før trende, og fremdeles Lyritar-Ed, om end Beløbet er førre *). Denne - 
fynes at have været Den bojefte Ed, der fordredes i Pengefager; og den 

aflagdes å faadanne ikke til Fbinge, men for en Dels af Sagføgeren, 

deels af Den fagføgte efter visfe Negler fammenfat faakaldet Dom, beftan- 

ende af 12 Mænd, der afgjorde, hvor vidt der var Unledning til at for- 

dre Partsed, og bvor føor Denne ſtulde være 5). - Naar den derpaa i 

1) Gutathingslov Gap. 182—135. Froftathingslov XIV. 1—16. 

2) Gaaledes Froftatbingslov V. 42. Bjarføret 154, Gulathingélov Gap. 37 
figer derimod: „Lyritared“ indtil Belebet ,hyndisk* >. e. overftiger 60 

Drev (tht vore Forfædre have maaſkee i fin Tid, fom Unglerne, fat hund 

foran alle Tiere, hejere end 60, eller fom Goterne, ladet dem ende paa 

hund); ,/da fordobles Lyritareden“ 2: bruges GSettared, 

Gulathingslov 37, Froftatbingslov I1—18. Dommen beftod af 6 Mænd 

paa hver Gide, medens dog, fom det fynes, 12 paa hver Side oprindelig 

opnævntes, af hvilte hver Part havde Net til at forkafte det halve Untal, 

hvilfet Faldtes at rydde Dommen. I Froftatbingsloven Funde man to Gange 

prøve faadanne. Domme, og endelig fremmede med begge Dommes Perfonale, 

altfaa 12 paa bver Side, til den faakaldte Frediedom. Hvis en af Dom— 

merne var Urigtigt udnævnt, eller forlod fin Plads før alt var tileude, havde 

hans Part tabt fin Sag. Ved denne Trediedom ſtulde Sagſogerens Doms— 

mænd tilbyde den anden Parts Veddemaal, 2 Mkr. for hver Mand, hvil 

fet ftrar fÉulde indbetaleé og deponeres, indtil Sagen fom paa Thinget. 

Modtog den anden Parts Domsmænd ej Beddemaalet, forftod det fig af fig 
fetv, at Parten tabte; men gik Sagen: til Jhings, fil den vindende Parts 

Dommere de deponerede Penge. Denne Fremgangémaade kaldtes vekjan, 

og Dommen vetjanardömr, Froſtathingsloven X. 18, 14. J Gulathinqs- 

loven omtales vetjanardömr fun i Odelsløsningsfager (Gap. 211) men da 

disfe ellers i ect og alt behandledes fom Gjeldsfager, maa man antage 

at bette Slags Dom, ligeledes anvendtes ved Gjeldsfager i Almindelig— 

hed. Dog var VBedbe-Dommen i Gulathingslagen, ikke en tredie Dom, men 

Éun en ,anden Dom“, med ikke flere end frr Mand paa hver Side. - GiÉ 

& 
— 
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Vidners Overvær var aflagt i Kirken *), gif Fordringen, Der Hidtil ber 

tragtedes fom ufiffer, og ej funde indtales med formeligt Krav, men alene 

med foreløbig Anmodning (kvada), over til at blive vis, eller vidnesfaft 

(vitafé), Der paa fædvanlig Maade indtaltes til Thinge *). Et ufravi- 

geligt Princip var, at faavel Mededsmændene fom Domsmændene føulde 

pære Den fagfvgtes KLigemænd. - Hvis nogen nævnte en Lendermand eller 
mægtigere Mand end fin Modpart i Dom, var hans Srgsmaal derved 
forſpildt. Derfor maatte fom vi have feet heller ikke Lendermænd ope 

næbvnes eller fidde i Lagretten uden Bondernes Filladelje. 

Gudsdomme eller Gud$-Skirfler 3) brugtes fom Beviis aldrig i 

andre Sager end gejftlige, hvortil man ogfaa, fom fædvanligt efter Den fa- 

noniffe Net, regnede Gyteffabsfager, Lejermaalsjager og Slwgtftabsfager. 

Dertil fom, hvad der viftnok kunde betragtes fom en buman Fndretning, 

men bvad der Dog maatte give Gejjiligbeden en utilbørlig og bøjft viltaar- 

fig. Indflydelfe, at naar Nogen, fom det bed, havde med Overmagt 

(d. €. en overmægtig Angiver eller Beftylder) at gjøre, og formedelſt denne 

bindredes fra at bevife fin Uffyld paa fædvanlig Maade efter Loven, 

feulde Erfebiftoppen, og udenfor Throndhjems Biffopsdømme, rimeligvis 

vedfommende Biffop, enten føge at ffaffe bam den Net, hvorfra han for- 

trængte8, eller og ftede ham til Gudsftirfl 4). Den fadvanlige Ordal for 

Mænd var Jernbyrden, der, fom ovenfor nævnt, beftod i enten at bære 

gloende Jern å den blotte Haand, eller gaa et vift Antal Skridt paa glo- 

ende Jern med blotte Fødder*). For Kvinden beftod Prøven efter 

Negelen i Kjedeltag, d. e. i at tage en Ning, Steen e. a. d. op fra 
Bunden af en armsdyb, med kogende Band fyldt Kjedel 9). - Prøverne 

aflagdes paa Landet i Fylkeskirken, i Byerne I visfe Dertil beftemte Kiv- 

fer, under Preſternes Vilfyn og i Vidners Overvær 7). Man forberedede 

Sagen lige til Lagretten, d. e. Gulathinget, tabte de Dommere, hvis Me- 

ning unberfjendtes, ej alene Veddegodfet, men maatte ogfaa bøvde hver 3 

Ører til Kongen for „Misdomme“. Den famme Bod var viftnok ogfaa 

de tabende Dommere i Froftathingsloven underfaftede, 

1) Gulathbingsloven Gap. 136, JFroftathingslov IV. 8, Bjarføret 151, 24. 

2) Gulathingsloven 36, Froftathingslov X. 19—24. 

3) Om disfe fe ovenfor GS. 996,:0g i den hedenſke Tid ovenfor J. J. S. 179. 

2) Froftathingslov IL 45. 

5). Jofr. ovenfor S. 700. 

6) Froftathingslov II. 15. V. 29. Gidfiva- Ghriftenret 42, Graagaas, Feftar- 

thaatt 33, 45, 55. 
7) Jroftathingslov I. 45. J Nidaros føulde Gudsdbommen fandfynligviis prø- 

ves i Peterskirken, den famme, hvor Ederne føulde aflægges. Bjarko— 

vet 24, 
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fig dertil ved Bøn og Fafte, og Jernet eller Bandet indviedes af 

Preften. Umiddelbart efter Prøven blev de Lemmer, hvormed den 

var aflagt, forbundne af Prefterne, og Forbindingen ej tagen af, 

førend efter tre Dage$ Forløb. Vifte Haanden, Fovden eller Armen 

fig da uſkadt, var Bevifet udfaldt til Fordel for den, der havde aflagt 

det, i modfat Fad var han fældet fom Forbryder eller Bedrager, og 

blev i ve flefte Tilfolde fredløs, med Femter-Grid, fom det bed, fra 

Kirfedøren ?), d. e. man tilftod ham Grid eller Lejde paa fem Dage, efter 

bvis Forlob Frevløsheden indtraadte. Et ftort Misbrug var det, at man 

ftundom tillvd den Sagſogte at fade en Unden aflægge Prøven for fig *). 

Det er forben nævnt, at mange af De Gjerninger, Dev nu betragtes fom 

Forbrydelfer, fornemmelig Drab, Legemsfornærmelfer 0. a. D., i ældre Ti— 

der funde affones med VBøder, og Derfor Fun betragtedeg og forfulgtes 

fom Privatfager 3). At man dog havde begyndt at betvagte disſe For- 

brydelfer fom vedfommende Det offentlige, fres VDeraf, at Lovene ved dem 

alle foreffreve, foruden De private Bøder, en Multt til Kongen, navnlig Thegn- 
gildet for en Thegns (Underfaats) Drad. Som egentlige Forbrydelfer anſaaes 

fun Nidingsdrab, Lands- eller Højforræderi, Trolddom, Blodffam, grovt Ty— 

vert og andre lignende, mod Religion, Sædelighed, Landefred og Huusfred 

ftridende Handlinger.  Fredloshed eller Døden var den almindelige Straf. 

For ringere Dyvert (til en VBærdi af en Ertog Sølv eller mere) beftem- 

tes fun en vanærende Straf, den ſaakaldte Torvs og Fjæres Straf, der 

medførte Fabet af Net”, faa at enbver uftvaffet funde fornærme Tyven 4). 

Gn paa frift Gjerning greben Fyv føulde ſtrax af den, der greb bam, 

pindes i Bidners Otervær med Tyvefofterne paa Ryggen, og bringes til 

Kongens Aarmænd, Der firar føulde tilfige Thing, bringe Fyven bunvden 

paa FIbinget, og lade Fhingmændene dømme, om han var Lunden med 
Rette eller «j. - Hvis ban da Dømtes ret bunden, flulde AWarmanden med 

1) Gulathingsloven Gap. 24. I Eidftvalagen gaves 15 Natters Grid fe 

Gidfiva-Ghriftenret Gap. 43. ! 

3) Se ovenfor, S. 909. 

3) Se I. 1. S. 140 flg. jvfr. ovenfor S. 968. 

4) En faadan Tyv Falbtes derfor torfs madr ok tjöru. Gulathingéloven Gap. 

253. Froftathingsélov XIV. 12. VBjartøret Gap, 174. I Froftathingslov 

faldes ben, der fljal mindre end en Thveite (den mindfte Myntfort) hvinn 

(MRapfer), han firaffedes ikke anderledes end ved at mifte fin Net. En Frat 

ftraffedesé med Hudflettelfe. En Tralkvinde eller frigiven Kvinde firaffeded 

for lfte Gangs Fyveri' med Jabet af det ene Øre, for den Gangé med 

Tabet uf det andet, for tredie med Jabet af Næfen: „da heder hun Gtuva 

og Nuva, og ftjæle faa ofte hun vil” Gulathingsloven 259, Ogfaai Sverige 

brugteé Jorv: og Fjære-Straffen, fr Veſtgotaloven, Tyvebolk Gap. 3. 
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visfe Dertil af ham opnævnte Bonders Hjelp fore ham umiddelbart fra 

Thinget til Netterftedet ') vg lade ham drabe, eller, hvis Fyveriet var 

ringere, undergaa Torvs- og Fjæres- Straffen, der beftod i at hans 

Hoved ragedes og indfmurtes$ I Fjære, bvorpaa ban maatte løde 

mellem to Næltter af Mænd, der faftede Torv, Steer ov. a. d. 

paa ham. Negtede Aarmanden at modtage den bundne Iyv, eller 

at fænde Dom over ham, var Dette nærmefte Lendermand$ Vligt. 

Naar en Tyv ej grebes paa ferff Gjerning, eller naar overhoved no- 

gen beftyldtes for en Forbrydelfe, tilkom det ham at værge fig med faa- 

dan Parts-Ed fom oven nævnt. Dette faldtes ,at gaa Dul" (Dølg), 

en Benævnelfe, fom fænge vedligeholdtes. Mislykkedes Benegtelfen, eller 

Gudsdommen, hvor Denne traadtet Stedet, var han fældet til den i Loven 

beftemte Straf, og for faa vidt Denne var Fredløsbed, havde ban, fom 

ved mislyffet Ferndyrd, Femtergrid fra Kirfedøren. Men for at hindre 

ærefrænfende Beftyldninger, var det i det mindfte I Froftatbingsloven og 

Gidfivathbingsloven faſtſat at ingen maatte fremfætte nogen faadan, uden at 

han vidnesfaft funde Vevife, at der hjemme i Heredet virkelig gif et ude 

bredt Rygte øm at den, der beffyldtes, havde beganet Forbrydeljen. J 

Gidfævislagen var Det nok at bevife dette Nygtes Silværelfe med Vid- 
nesbyrd af 3 Bønder. I VFroftatbingslagen fordredes Den faafaldte 

Heimiskvid eller Heimilistvid, eller 10 Mænd, af bvilke to aflagde 
Ed paa Nygtets Filværelfe, og De 8 fandede disſes ED. Dette hindrede 

tinidlertid iffe den faaledes Beftydte fra at bevife fin Uffyld ved De fæd- 

vanlige Retsmidler. Men uden Heimistvid blev Angiveren felv foldet 

fom Bagvaffer, og Den beffyldte behøvede ej at ændfe Ungivelfen *). 

Om Drabsfager, Viglyfing og Ørvartbing ev ovenfor talt 3). 

SF Kjøbftederne gjaldt den famme Lov, fom i de Landdiftrifter, hvor 

til de hørte, fun med de Forandringer, Kjøbftarsvæfenet gjorde nødven- 

Dige. Forſt og fremft havde Kjøbftæderne deres egen Jurisdiftion. De 

fendte ingen Fbingmænd til Lagtbinget, men havde derimod bvert Aar de 

reg eget Lagtbing, hvis Muyndighed og VBirffomhed var aldeles Den famme 

1) Dertil valgte man bhelft en Holm eller Fjære, bvorfor det ogfaa i Froſta— 

thingsloven heder, at Jyven føal bringes fra Ihinget til JFjæren. Den 

fædvanlige Henrettelfesmaude var ved Galgen. 

?) Froftathingslov NI. 3. 5. 15. V. 22, Bjarføret 34 og mange andre Steder; 

Vikens Chriſtenret Gap. 17, Gidfiva Ehriftenret Gap. 41. For at et 

Rygte ſkulde anfees fom gængfe i Heredet, fordredes i VBifen, at i det mind: 

fe af Heredsmændene erklerede at have hørt det. 

33 GS, 0.1. 1. S. 149. 

Mund. Det norfte Folfs Hiſtorie. L. IM. 64 
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fom de tveftore Lagthings for Landdiftrikterne ').  Fhingmændene, fandfyn- 
figviis 12 af hver Fjerding, udnævntes ved den ovenfor omtalte Gjald- 

Fere, der å Kjøbftæderne traadte i Aarmandens Sted, men havde langt 

ftørre Anfeelfe. Ved Gjaldferens Side ſtod et Raad, fandfynligviis af 12 

Medlemmer 2). I Stedet for De mindre Lands- Thing, fom Fjerdings= eller 

Fylkes-Thing, traadte i Byerne Møder (möt), der tilfagdes ved Horn» 
blæfere, og, ligefon Landsthingene, til enhver Tid funde fordres fammen- 

faldte af Gjaldkeren eller enbver Borger. Det var ellers i Førftningen fun 

Nidaros, Bergen, Oslo og Tunsberg, der hatde eget Lagtbing og egen Gjald- 

fere 3). - Man maa antage, at Kongebelle, Sarpsborg, Hamar, Stavan- 

ger og Bedø, om de end havde egne By-Møver, dog for øvrigt hørte un- 
der Kagtbingene, og at de neppe havde nogen Gjaldfere, men frode 

under Warmanden eller Sysfelmanden. Imidlertid maatte vgfan der De 

fpecielle Beftemmelfer, fom Kiøbjtadsforholdene medførte eller den faakaldte 

Bjarfø-Ret, være gjeldende, naar denne endog gjaldt for hvert Fiftevær, 

eller overhoved enbver Markeds- og Handels-Plads. 
Om de fornemfte Thing og Domme paa Jsland, nemlig s3nartgingene Fjer⸗ 

dingsdommene og Femterdommen er der allerede ovenfor talt, faa vel fom om 

1) By-Lagthingene holdtes efter de yngre Bylove i de førfte Dage efter Hel- 

ligtrefonger; fandfynligviis var bette ogfaa Tiden for de ældre By Lag- 

thing. 

2) De her nævnte Jndretninger omtales nemlig i yngre Kjebftedéz eller Bjarkø- 

retter itfe fom om de da førft vare indførte, men fom beftaaende i længere Sid. 

3) S. 0. 1.2. S. 150—157, 422, jofr. I. 1. S. 563—569, Naar det paa førfte 

Sted S. 156 heder, at hver Fjerdingsbom beftod af 9 Medlemmer, ba ftemmer 

dette faavel tilfyneladende med Ferten i Grågås Ppingsk. Gap. 1, fom med 

det Hidtil antagne (fe Arnefens islandffe Rettergang S. 315); men K. Maur 

rer har nys (i Beitråge zur Medtsgefdhidte des germ. Nordens I. S. 177), 

gjort bet temmelig fandfynligt, at det nævnte Sted i Graagaas ber forftaaes 

faafedeg, at hver Gode (Nordlændingefjerdingens 12 Goder fremdeles betrag= 

- tede fom 9) flulde udnævne en Dommer for hver Net, faaledes at altfaa 

hver Net Éom til at beftaa af 3 Fylfer eller 36 Medlemmer. Dette ſtot— 

ter han deelg paa den i Norge og Island ældgamle VBedtægt, at en Ret 

ftulde beftaa af 3 Tylfter, deels af Stafte Lovfigemandö Ord til Njaal, an: 

førte ovenfor I. 2. S. 423, „hvorledes tænker du dig Femterdbommen indret: 

tet, fiden Fjerdingsdom opnævnes efter de gamle Godord, tre Tylfter i 

hver Fjerding?“ Og paa hiint Sted i Grågas fraar der ,skal godi hverr 

nefna mann å döm, bhvilfet godt Fan forftaaes om hver enkelt Dom. Imidler⸗— 

tid unde bet nok være, at paa nys nævnte Sted i Njaals Saga (er fyrir forn 

gobord er nefndr fjörbungsdömr, er skyldi vera prennar tylftir, or fjörb- 

ungi hverjum) Ordet fjörbungsdömr ev taget Eollektivt, ifær da det I Grågås 

pinsgk. p. Gap. 10 beder, at Sagføgeren Funde begynde at æføe Lodkaftning 

om den Orden, hvori enhver ſkulde foredrage fin Sag, faa fnart 6 Dommere 

eller flere havde fat fig i Retten (ef 6 dömendr eru utkomnir eda feiri, ok 
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Goderne eller Landet egentlige Høvdinger. Mettergangen var Der, i det 
mindſte efter Lovgivningen at dømme, mere indviklet og fuld af Formaliz 

teter end i Norge, men i fin Hoveddarafteer fremmede den Dog med den 

norffe, føm rimeligt er. Man gjorde der ikke Forffjel mellem Sagernes 

Gharafteer, men anvendte ved dem alle etflags Provelfe-Udvalg, der paa 

det nærmefte fvarede til, hvad man i Norge faldte Dom, og fom nys er 

beftrevet. Dette Udvalg faldtes kvidr eller buakvidr, og beftod af et vift 

Antal af Parternes Naboer (blar), der fiulde møde frem for Retten 

og drøfte De fremførte Bevifer, ftjønt de ofte fun fjendte Sagen af 

NRygte. — Kvidsmændene udnævrntes ved Vidner, dette kaldtes kvöd, og 

deres Antal var 5, 9 eller 12 efter Sagens Vigtighed. Ligeſom 

Dommene i Norge, maatte De ryddes; hvis Sagſogeren ej tilbød dette, 

havde han tabt Sagen, faa vel fom naar han opnævnte et urigtigt Antal. 

I de Filfælde, hvor der opnævntes 9 Buar, havde den Sugføyte Met 

til at vælge 5 til fit Forfvar; (bjargkvidr d. e. VBjergelfes- Kvid) 

han kunde endog vælge dem blandt De af Sagføgeren opnævnte, 

og naar det lyffedes Den Sagſogte at opſtille Bjargkvid, affag- 

des Dommen til Fordel for bam, om Sagfogeren endog havde fuld 

Kvid paa fin Side. Tylftarkvid anvendtes fun i De vigtigfle Sager, og 

beftod af den Sagſögtes Hereds- Gode felv med 11 af denne opnævnte 

Mænd. Vaa Kviderne fom det ved den islandſke Nettergang fornemmelig an 

ved at fonftatere Hovedfpørgsmaalet, egentlige Vidner brugtes for Det me- 
ſte fun til at bevife Formaliteterne 9). 

Det ftod Enhver frit at indftevne fin Sag til Vaarthing eller umide 

dDelbart til Althing eller Fjerdingsdom, men bvis en af Varterne fordrede 

det ſidſte, ſtulde dette flee.  UAlthingsftevning ſkulde i Negelen forfyndes 

meb tre eller fire Ugers VBarfel ved de Sagføgtes Bopal; Sagføgeren 
maatte fun felv tredie gaa i Netten, og begyndte, fom oven anført, at tile 

er rétt peim manni er med sakar ferr, at bjöda til hlutfalla o. f. v.), thi 

dette Antal fynes at være alt for lidet mod 36 til at danne nogen Fompetent 

Autoritet; med fer af ni var det derimod rimeligt. Men af hvad der fore 

førives om Befang, Funde man fnareft gjette paa 12 eller 24, f. n. 

1) Arnefens islandſke Nettergang, S. 217. Naar han S. 189 paaftaar, at 

Bjargfviden ſtedſe føulde vælges blandt Sagjøgerens Kvidmænd, grunder 

dette fig maaffee paa em Misforftaaelfe af Niaalsfaqas Udfagn Gap. 67, at 

Gunnar efter Njaals Raad Easferede de 4 af fin Modparts Buar og tog 

de øvrige fem til BVjargkovid. Thi dette gjorde han uanfert at de vare valgte 

af Modparten.  Avnefen modfiger fig desuden felv ved firar efter at fige, at 

Dommen altid faldt i Favør af Bjargfviden, om end ben anden Part hav: 

de 9 eller Mere paa fin Side. Thi hvis Bjargfviden i Regelen var tagen 

blandt Sagføgerens Buar, havde den, fom beftaaende af 5, altid Majoritet, 

og det vilde da ej være noget Under, om den vandt. 

64 * 
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byde Lodfaftning om Ordenen, i bvilfen ban flulde foredrage fin Sag, 

naar fer eller flere Dommere bavde taget Sade i Fjerdingsretten.  Saaz 

vel Sugføgeren fom Den JIndftevnte, havde Net til, under aflagt Mevdelige 

heds-Ed, at fremfætte Fndfigelfer mod enkelte Dommere, der naar Indfigel- 

ferne befandtes gyldige, maatte vige Deres Sæde, hvilket ftrar paany frulde 

befættes af vedfommende Gode. Denne var under fit Embeds Forta- 

belſe pligtig at faa Dommen udfyldt inden Solens Nedgang. Blev Ret— 

ten iffe udfyldt, dømte dog De øvrige fom om den var fuldtallig *). Be— 

viisførelfen føede, fom oven nævnt, Dovedfagelig ved Kviden, hvis Medlem— 

mer enten udfagde bvad de vidfte i Sagen, eller erfiærede under Ev, at 

det dj tilfom dem at afgive noget Udfagn. Den Sagſogte prøvede nu 

efter aflagt Ed at faa kasſeret Sagføgerens Kvid, eller at ſkaffe fig Bjarg- 

fvid, 0. f. v. Naar Sagen var indladt til Dom, ffrede Dommerne til 

Votering. Til Dommen fordredes, fom i Norge, Genftemmighed *); vare 
GStemmerne deelte, maatte en ubetydelig Minoritet flutte fig til Majoriteten; 

ved en ftørre Minoritet, eller naar Der vare lige mange Stemmer paa hver 

Side 3), føred man til det faafaldte Vefang, bvorved de, Der vare af 

famme Mening, toge Plads ved Siden af binanden, og Det ene Parti 
vidnesfaft anmodede det andet om at træde over til dets Mening, og be 

fræftede Den med Ed. Opnaaedes ikke Ddette, affagde hvert Parti fin - 

Dom, og disfe Domme gif nu, bvis de vare affagte par Vaartbing, til 

Fjerding8dommen, bvis de vare affagte paa Denne, til Femterdommen. 

Men Sagføger og Sugføgte lyſte tillige Søgsmaal mod Dommerne for 

ulovlig Fremfærd, og paaftode Fredloshbedsfiraf over dem. At beførge 

affagte Domme bragte i Udovelfe ſynes at have været vedfommende Go— 

deg Sag. I det mindfte ffulde ban paa den Vindendes Opfordring hol- 

De den faakaldte Feransdom eller Exekutionsret over Fredlosdemte, 

hvorved deels Dommen traadte i Kraft, deels den domtes Gods, der alt- 

1) Graagaas Ppskp. Cap. 6. 

?) Graagaas pskp. Cap. 22. Eenſtemmighed i Dom var et Retsprincip i 4 

Norge og paa Island. Det er derfor viftnok en Frit, naar Urnefen S. 582, og 

efter ham Peterfen S. 376, figer at Dommen affagdes efter Stemmefleerhed. 

3) Bed den faafaldte Enge-Ret, beftaaende af 6 Dommere, fordredes til Ver 

fang et Parti af 3, altfaa Halvdelen paa hver Site. Ved Fjerdingsdome 4 

men fordredes 6; Graagaaé pskPp. Gap. 33. Efter dette kulde det altfaa naften 

fynes, fom om Fjerdingsdbommen havde beftaaet af 12 Medlemmer, f. o. 

Uabenbart fynes det at være, at den ej Eunde beftaa af 36, thi imod * 

dette Untal var 6 en alt for liden Fraktion. Snarere Funde man tænke paa 
24, efter den i Norge gjeldende Meget, at den Part, fom havde % af Ihing: 

mændene paa fin Side, ſtulde have Nei til at indſtyde fin Say fra Fylkes 

thing til Lagretten, f. 0. S. 1004. 
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fammen var forbrudt, blev taget under Rettens VBaretægt, for fiden, naar 

al derpaa beftende Gjeld var uvdbetalt, at anvendes til Det Offentliges Nytte 1). 

Hvorledes Gudsdomme ogſaa anvendteg paa Island, ſtjont De ikke 

omtales i Loven, bave vi ovenfor feet Erempel paa *). Holmgang an- 
vendteg, efter bvad Der ovenfor er viift, iffe fængere end til 1010 fom 

Middel til Netstrætter8 Ufgjørelfe 3). At disfe Derhos, i Særdeleshed 

naar de gjaldt Bod for Drab eller perfonlige Fornærmelfer, ofte, ja 

- maaffee aller ofteft, afgjordes ved VBoldgift, og ej fjelden ved Den For- 

urettedeg Selvdom, ev i vet Foregaaende omtalt og oplyftved hyppige Exempler. 

Foruden De ber omtalte regelmæstige Thing (skapping) havde man 

paa Island endnu et tredie Slaga, de ſaakaldte Leider eller Leidarthing, 

Der holdtes af Goderne ftrar efter Deres Hjemfomft fra Ultbinget, paa 

famme Steder, fom Vaarthingene, og for De famme Fbingalmuer *). Her 

afgjorde8 dog ingen Retstrætter, men Det befjendtgjordes fun, hvilke Lovs- 

forandringer Der vare vedtagne paa Ultbinget, og bvorledes Aaret, Felt- 

Dagene og andre Falendarifte Merfedage ftulde beregnes for det fommende 

Aar. De ældre norſke Love omtale ingen faadanne Thing, dDerimod paa- 

bydes de, ffjønt uden at benævnes eid”, t Landsloven af 12745). Man 

maa Dog næften antage, at De ogſaa i ældre Tider have været holdte af 

Aarmændene eller Lendermændene, og at Lovene fun have tiet om Dem, 

ligefom de tie om faa mange andre Vvigtige FInftitutioner, Der forudfættes 

alt for befjendte til at bebøve udtryffelig Omtale 9). 

Om Netsforholdene paa Færøerne og Grønland favne vi nærmere Op- 
lysninger. Grønlands aarlige Hovedtbing var paa Garde, f. 0. I. 2. S.705, 

og ligefom den i Landet gjeldende Lov fynes at bave været Den islandjte, 

faafedes gif det vel ogfaa ved hiint Thing til omtrent fom paa Althinget. Vi vide 

om Færøerne fun, at De havde Deres Lagthing i Thorshavn paa Strømø, hvor 

Der i Det mindſte i fenere Tider indfandt fig udnævnte Thingmand fra 

* 

1) Grågås Psk. p. 42, 48. Arneſens islandffe Rettergang. S. 359. 

2) Se ovenfor S. 959. 

3) Se ovenfor I. 2. S, 145, 

2) Graagaas, Pingsk. P. Gap. 41, 59, 61, i Arneſens ist. Mettergang S. 370. 

Njaals Saga Gap. 110. Ljosvetningafaga Gap. 2. Udførligere Oplysninz 

ger om Islands Rettergang findes i de ovenfor anførte Stifter af Urnefen, 

og Maurer, ifær det fidfte, der, fom det fres, ogfaa vil Fomme til at om- 

handle Rettergangen i Norge. 

5). Nyere Landslov, I. Gap. 7. Ogfaa i Kjøbftæderne holdtes ifølge den nyere 
Bylov, I. 8, Mot" i famme Djemed, hvorved dette maatte fynes overfle- 

digt i de Byer, der felv havde Lagthing. 

6) F. Gr. den færdeles. vigtige Beftemmetfe, at Lendermænd ej Funde føges 

for vingeve Thing ent Fyltesthing, Kotiyer eg for vingere end Lagthirg. 
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de forffjellige Øer 1), og hvor det da gik til fom paa Thingene i Norge; 

men tidligere fyne8 Formerne mere at have lignet de iglandføe: man 

havde endog en egen Lovfigemand?*). Ligeſaa lidet Fjendes om MNetter- 

gangsforholdene paa Orfnøerne og Hjaltland. Det vides ikke engang, 

om begge Øgrupper havde fælles Lagthing, eller hver fit?) Oen 
Man havde fit eget Lagtbing, Der holdtes paa Thingvolden (Tynwald) 

ved Holm Peel, og endnu aarligen afholdes, om end blot fom en tom 

Formalitet 4). 

108. Folkets Vilkaar og Næringsveje. 

Det er allerede ovenfor omtalt, at det norſke Folk, efter Sagaftri- 

vernes udtrykkelige Vidnesbyrd, befandt fig i en meget blomftrende Tilſtand 

under De førfte Konger af Harald Gilles IGt*), uanfeet de Stridigheder, 

fom fandt Sted mellem Kongene felv. Denne Blomftringstilftand begyndte 

rimeligvis allerede under Sigurd Forfalafarer, fom ellers iffe kunde være bleven 

faa populær, og hvis Negjeringsaar ellers ej kunde beftrives fom en for 

Bønderne højjt Iyftelig Tid. Om Magnus Barfod beder det viltnok, at hans 

mange Krige faldt Bønderne tryffende 6), men da han fun vegjerede ti War, og 

bang Fader Olaf Kyrres lange vg fredelige Negjering ogſaa nævnes fom 

en gylden Tid for Landets Fndbyggere, Yvori Ddisfe erbvervede Velftand 
og Nigdom, maa Krigsaarene under Magnus fnart bave tære glemte, og 

man fan med Nette fige, at Folket lige fra 1066 indtil Slutningen af Den 

Periode, vi her have behandlet, har funnet fomme fig og famle Kræfter 

efter de langvarige, udmattende Krige under Harald Haardraade og bans 

Formand, Magnus den gode, famt de Statsomvæltninger, Der gif forud 

for dennes Megjeringstiltrædelfe. Det ev Derfor intet Under, at Folket 

paa Inges og Magnus Erlingsſons Tid faldtes rigt og mægtigt. 

Næringsvejene vare i det hele taget De famme fom de nuværende, fun 

at det faldt af fig felv, at Handel og Skibsfart paa biin Tid ej kunde 

drives i den ftore Udftræfning i Rummet, fom nu omftunder, og at man 

1) Nyere Landslov I. 2. 

2) Om JForhandlinger ved Thinget i Thorshavn paa St. Olafs Tid, fe ovenfor 
I. 2. S. 330, 690. 

3) Gandfynligviis havde de fælles Thing i Kirfevaag, og Thinget paa Hjalte 

lands „Thingvold“ ved Scalloway var da følgelig blot at anfee fom Fylkes: 

thing. En anden Sag var det derimod fenere, da Hjaltland var blevet ſtilt 

fra Orknoerne 1195, fe nedenfor. 

4) Neal, Ecclesiological notes &c, S. 42; Worsaae: Minder om de Danſte 

og Nordmændene S. 366, 367. 

5) Se ovenfor S. 918. 

6) Se ovenfor S. 558. 
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efter Vifingelivet8 Ophør mere end forben var anviift paa Agerbrug, Fædrift og 

Fifteri. Imidlertid var Handelen inden De GØrændfer, den dreves, deſto livligere, 

ifær da endnu en ftor Deel yngre Mænd af rige og fornemme Slægter beftjefti- 

gede fig dermed, mere, fom allerede bemerket, forat fee fig om i Verden, vinde 

(Erfaring og Lære Folkeſkik, end for den egentlige Fortjeneftes Skyld. Man be 
tragtede endog nogle Wars Kjøbmandsferd fom en god Forberedelfe til Hirdtje 

neften, formedeljt den Erfaring og den Menneffefundffab, fom man Derved er- 

bvervede!). Thi fremdeles vare Nejfer i fremmede Lande uadftillelige fra 

Kjebmandsffab; enhver indfjøbte felv fine Barer og bragte dem hjem. 

Men man ffjelnede ogfaa mellem Kjøbmanden af det højere eller bedre 

Slags og Mangeren (Skafreren) 3). De fornemme Kjobmand bhandlede 

for det mefte i det |tore, og faavel indfjøbte fom folgte Varerne i 

førre Partier 3), medens de neppe indlode fig pan Det faafaldte Strædes- 

fjøb, det vil fige Udfalg i Smaat fra Handelsboder i Byerne. Ligeſom 

De yngre Mænd af bedre Familier rejfte paa Kjobmandſkab udenlands, 

faalede8 fynes unge Mennefter af de vingere og mere ubemidlede Klasfer 

allerede i hine Tider, ligefom nu, at hate draget om paa Krambhandel in- 

denfandå, thi allerede i forfte Halvdeel af det følgende Aarhundrede Åla- 

ges Der over, at faa mange unge, avbejdsføre Karle rejite om i Landet 

med Kram, at Bønderne hjemme i Heredet iffe kunde faa Arbejdsfolk 

nof 2). Gfibsfart fynes at være Dreven, foruden mellem Landffaberne ind- 

byrdes og med Kofoniz famt Bilandene, fær med Sverige, Danmark og 

De øjterføiffe Lande, navnlig Rusland, i hvilken fængere Fart et eget Slags 

1) Foruden af de Grempler herpaa, fom ovenfor i Fortællingens Lob forekomme, 

fees dette i Særdeleshed af , Kongefpejlet'; Gønnen figer her til Faderen: 

„ſiden jeg nu ev i den raffefte Alder, har jeg meeft Lyft til at drage Lande 

imellem, tbi jeg trøfter mig ej til at føge Optagelfe i Hirden, førendjeg har 

lært andre Folks Skikke at kjende“. Faderen, hvis Ungdomstid af Forfatte- 

ven netop maa være henlagt til Aarene 1160—70, fvarer: „ſtjont jeg mere 

har været Kongsmand end Kjøbmand, vil jeg dog ikke lafte denne Sysjel 

for dig, thi dermed beffjeftige fig ofte de bedfte Mænd". (Kongefpejlet S. 5.) 

2) Kongefpejlet fammefteds: ,, Det fommer meget an paa, hvor vidt man følger 

deres Exempel, der ere rette Kjøbmænd, eller efterligne dem, der kun give 

fig Kjøbmands Navn, men Éun ere Mangere eller endog Bedragere““. I Kon: 
gefpejlet opftilles, (5.6, 7 med Henfyn til Dannelfen, de Fordringer til den 

unge Kjobmand, at han fÉal erhverve fig Kyndighed om Lovgivningen, lære flere 

fremmede Sprog, helft Latin og Franféf, „thi de Junger gaa videſt“, og til: 

egne fig geografiffe, naturhiftorifle og aſtronomiſke KundfÉaber. 

3) Dette fynes at fremgaa af Faderens Raad til Sønnen, S. 5. 6. 

4) Haafon Haafonsføns FIndledning til Froftathingsloven Gap. 20. Denne 

Mangel paa Urbejdsfolf maa netop være bleven følelig, da Trællevæfenet 

ganffe var ophørt. 
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ftørre Skibe, de faafaldte Øfterfarerfkibe *), anvendte, famt endelig med 

Gfotland, England og Nordtydftland, og tildels med Frankrige. Sydli— 
gere end: Kanalen fynes norſke Handelsſkibe i bine Tider fædvanligviis ej 

at have gaact. Kjobmandsſkibenes Bemanding foregif, fom der allerede er 

vitft Grempel paa *), i Negelen ganſke anderledes end nu omftunder. Det var 

nemlig Pasjagererne felv, fom udyjorde Mandffabet, og udførte alle de 

Syfler, der ellers pualigge Skibsfolkene, og dertil vare de forpligtede, 

uagtet De endda betalte Skipperen Leje for Fragten *). Endog de bøje 

byrdigfte Mænd maatte faaledes flifteviis hjelpe til ved Bjergning af Sejl, 

Skibets Øsning *), hvortil man i hine Tider ej anvendte Pumper, og 

ved dets Opfætning, naar man fom hjem. Den Skipper eller Styremand, 

hos hvem ikke det til Skibets Haandtering nødvendige Antal Pasfagerer 

(håsetar) bavde tinget fig Fart (far) var farledeg i den ftørfte Forlegen- 

bed, og det lader til, at det aldrig faldt nogen ind, at leje eller hyre Ma- 

trofer, fandfynligviis fordi Dette vilde falde alt for befofteligt, imod hvad 

man var vant til. Overboved fan man fige, at Skibsejerne å hine Vider 

vare mere fettede eller begunftigede end nu. Ikke not med, af Pasfage- 

rerne maatte forvette Matrostjenefte, vare vgfaa alle bofiddende Kjøbmænd 

i en By, faavel fom alle fremmede, og alle Bønder fra Landet, naar de 

fun havde opholdt fig tre Dage i Byen, under Multt forpligtede til, per- 

fonligt at indfinde fig og bjelpe til med at drage et paa Land opfat Stiv 

i Søen eller omvendt, faa fnart Gjoldferen paa Styremandens Opfordring 

havde fadet blæfe til Sfibsdræt*). Vel fynes det, fom om man her 

maatte funne fende fine Folk i fit Sted, men Forpligteljen føltes Dog fom 

ſaare tvyffende af alle Fremmede, der havde bofat fig å Morge, vg tj 
hjemmefra vare vante Dertil 6). | 

Foruden indenlandfte Stibe beføgtes Norges Havne byppigt af uden- 

fandffe, thi, fom Ordrik figer (fe ovf. S. 715), fra alle Verdens Kanter 

bragtes Nigdomme til Landet. Meeſt beføgte af Fremmede vare, fom man 

maa førmode, Tunsberg og Bergen. Fil Funsberg fom der, fom vi have 

feet, allerede paa om Haarfagre8 Tid Skibe i mængdeviis fra Dan- 

* Se ovenfor Side 894, jvfr. den yngre Bylov, VI. 17, og Sverres Saga 

(Gap. 86, 

2) Se ovenfor S. 235, 

3) Bjarkoretten Gap, 169—177, jvfr. den yngre Bylov, Bolt IX eller For- 

mannaloven, 

1) For Er. Hallfred Bandradaffald, fe Olaf Fr. Saga Gap. 261. 

5) Mjarføretten Gap. 134, jvfr. den yngre Bylov, VI. 17, Harald Haardraa- 

des Saga Gap. 26. 

5) De tydſke Kjøbmænd, fom bofatte fiq i norſte Stader,, ſogte derfor og- 

faa tvrigt at flippe denne Byrde. 
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mart og Sarland, og denne Handelårørelfe ſynes fiden ftadigt at have tile 

taget.  Henved 1190, Faa fort efter det Tidspunkt, hvormed det her af 

os befandlede Afſnit flutter, at Forholdene ikke i nogen væfentlig Grad 

bave funnet forandre fig fra hvad de vare omkring 1170, beder Ddet at 

Funsberg i Særdeleshed var foltfom i Sommertiden, formedelft den 

Mængde Stibe, fom fra alle Lande fom did '). Om Vergen heder det 

figefedes paa famme Tid, at den var faare rig og havde Overflod paa 

mange Barer, ifær Skred i en utrolig Mængde, og at man der funde fee 

en Mængde Folk og Skibe allevegne fra, Jslændinger, Grønlændinger, 

Gngelftmænd, Fydffere, Daner, Sviar, Gauter, og fra endnu flere Lande, 

fom det vilde være for fanqvarigt at opregne 2). Man erfarer, at Bergen 

paa biin Tid foruden Skrejd, der endnu er dens Hovedvare, affatte Smør, 

fornemmelig til Tydſkerne, og at disſes Hoved-Indførfels-Urtifel var Viin, 

medens Engfænderne ijær indførte Hvede, Honning, Bor, Kladesvarer, 

Lærred og Kobberfjedler 3). Om Nidaros og Oslo ved man mindre 

Befted: deres Beliggenhed faa fangt inde i Fjordene bhindreve vel at de 

bleve faa meget beføgte af fremmede Skibe, føm Bergen og Tunsberg, men 

De vare defto vigtigere fom Havnepladfe for fløre og frugtbare Oplande *). 

Agerbruget beffjeftigede i ældre Fivder, fom nu, den ſtorſte Deel af 

Sandalmuen, tfær i de fodligere og frugtbare Egne, men hverfen fan det 

pære Drevet med Det Udbytte, fom nuomftunder, Da NRedffaberne vare faa langt 

fimplere og Daarligere, eller i den Udftrækning, faafom en ftor Deel af den 

dyrkbare Grund, der nu er opryddet, i hine Tider maa have været ber 

voret med Skov >). Imidlertid feer man dog, at flere Høvdinger, f. Er. Sig— 

ud Syr, Svein Asleifsføn o.a. dreve det med megen Iver. Uf De Steder i 

Sagaerne og Lovene, hvor Agerdyrkning og Kornavling omtales, erfare det at 

Dyrtningsmaaden i det Hele taget var Den famme fom nu, og ligeledes 

De Kornforter fom avledes, de famme. Byg var ogſaa da Hovedarten, og 

faldte8 derfor ogfaa fædvanligviis fimpelt ben Korn". Vinterrug omtales 

fom fædvanlig Udfæd allerede i de ældre Love, Havre fjeldnere; ftundom 

en Blanding af Byg og Havre, faldet Hamal-Korn *). Om temmelig 

fterf Befolkning vidnede den hyppige Oprydning af Jord i Almenningerne. 

1) Se den merkelige Beretnihg om endeel Daners Nejfe til det hellige Land, 

Kirdymanns Udgave S. 142, og i Langebeks Seriptt. rer. Dan. V. S. 351. 

2) Sammefteds, S. 146, Langeb. 353. 

3) Dette ſees af Kong Sverres Tale til de fremmede Handelsmænd i Bergen, 

1185, fe Sverres Saga, Gap, 104. 

2) Om temmelig betydelig Handel med Udlandet fra Nidaros vidner det oven 

anførte Sted S. 235. Om Oslo f. o. S. 200. flg. 

5) Om Agerdyrtningsvedffaberne, fe nedenfor. 

5) Gulathingsloven 75, Froftathingsloven XIIL 1, Gidfiva Ghriftenret Gap. 3L. 
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De, fom her opryddede fig Pladfe (i Gidfivalagen faldte , Stokland”) bleve 

Kongens Lejlændinger, da Ulmenningerne tilhørte ham '). Med Ha- 

vedyrfning gav man fig fun lidet af. Der omtales hiſt og her Urter 

haver Cgrasgardar), fjeldnere Frugthbaver (eplagardar); af Lovene ſees, 

at der i Haver eller pan indbegnede Steder dyrfedes Løg, Hvanner, Kaal, 

Humle ?).  Froftatbingsloven omtaler endog Wöler, hvilket tyder paa at 

man faa langt nord i Shrøndelagen har forføgt paa at dyrke denne Frugt 3). 

Til Havedyrkning i egentlig Forftand fan man dog iffe anfee Begyndel— 

fen at være gjort å Norge førend ved Kloftrenes Oyprettelfe, da Munkene 

her, fom andenſteds, gjorde Havedyrkningen til en af fine Hovedbefkjefti- 

geffer, og Den førfte Stok af Munke ved ethvert Klofter udeluffende, eller 

for en ftor Deel, vare Udlændinger, førnemmelig fra England, der med 

Hed føgte at indføre og afflimatifere mange nyttige Værter, fom i deres 

Hjem dyrfedes i Haverne, men fom endnu i Norge vare ukjendte *). Maar 

Gremplet førft var givet af Munkene paa Kloftrenes Hoved- og Bu- 

Gaarde, faldt det af fig felv, at det ogfaa efterlignede3, forſt af Stormæn- 

dene paa Deres Herrefæder, fiden af De mere bemidlede Forddrugere. 

Blandt de Haveværter, Hvis Fndførfel man faaledes fan tillægge Munkene, 

maa man fandfynligviis nævne Næper, Erter og Bønner, der omtales iden 

yngre Landslov pan et Sted, fom ellers er ligefrem udffrevet af den ældre 

Froftatbingsfov, men hvor disfe Rod- og Bælgfrugter flet iffe nævnes, et tem— 

melig umisfjendeligt Tegn paa at deres Jndførelfe falder i Mellemtiden mellem 

den ældre Lovs Nedfkrivelfe og Affattelfen af den yngre 5). At den ude 

bredte Able- og vel ogſaa Kirfebær-UAvl 1 Hardanger væfentligft jer at 

tilffrive den FIndflydelfe, fom Munkene i Lyfetlofter, fornemmelig fra deres 

Bu-Gaard Aapedal i Ullensvang udøvede, maa anfees vift 5), ligefom den 

tigere Flora, der endnu finde8 paa De Støder, hvor der i fordums Dage 

1) Gulathingéloven Gap. 145, Froftathingsloven XIV. 7, Eidſiva Ghriftenret 
Gap. 15. 

2) Froftathingsfoven XII. 2. XIV. 14, Bjarføretten 119. 148 jvfr. Lardelafaga 

Gap, 60. 

3) Froftathingsloven XI. 12.  Maaffee man dog her nærmeft har tænkt paa . 

Gøndmøre og Raumsédalen. 

4) Se herom nærmere Langes Klofterhiftorie S. 255—257. 

5) I ben ældre Froftathingsloven XIV. ftaar: Om Mand gaar i anden Mand 

tøghave (laukagard) eller Hvannehave (hvanngard), har han ingen Ret paa 

fig, om man end flaar og boſter ham og tager alle hané Sager fra ham. | 

J den nyere Landslov IV, 9, ftaar: Om Mand gaar i anden Mandé Leg: 

have eller Hvannehave, ACblehave (eplagarb) eller Næpe:, Ertez, eller Bønner 3 

Beed (næpnareit, ertra eba bauna) o. f. v. 

9) Langes Klofterhiftorte, I. e. 
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vare Klofterhaver, umiskjendeligt Hidrører fra Muntenes frille, fortjenftlige 

Virkſomhed 1). 

Skovene og Sømmeret maatte i De nys beffrevne Jider fun have 

ringe Vard, deels formedelft den forbaandenværende Mangde deraf, deeld 

fordi de ej udgjorde nogen ftadig Handels- eller Udførfels-Urtifel.  Der- 

for omtales iffe engang Handel med eller Udførfel af Tommer i vore 

ældre Love, førend længere ned i Middelalderen, da Hanfraterne allerede 

tildels vare fomne i Befiddelfe af Norges Handel. Det enefte Marked 

for norſt Sømmer var fandfynligviis Island og Færøerne, hvis Be— 

boere fil deres Huustømmer fra Norge, men Det ligger i Sagens Na— 

tur, at alene de mere Bemidlede funde anſkaffe fig dette Materiale, og i 

Forhold til Norges Sfovrigdom maatte Denne Uffwtning være for lidet eller in- 

tet at vegne. Et Beviis paa, pvilfen Overflod mån harde pan Skov, og hvor 

lidet man fandt det nødvendigt at fpare den, er den Tilvirkning af Salt, 

fom fra de ældfte Tider indtil langt hen i Middelalderen fandt Sted 

rundt om paa Norges Kviter, endog i faa ftor Maaleſtok, at Salt var en 

Udførfelsartifel, fornemmelig til Sverige *). Det tilvirfede8 endog paa 

Steder, hvor Bandet var højjt utetydeligt faltholdigt*), og hertil maa 

derfor, Aar ud og Aar ind, utvoligt ftore Masſer af Brændeveed have 

medgaaet. Det enefte Jegn til nogen Omhu for, at Sfovene ikke alt for 

meget misbandledes, er Forbudet mod at Lejlændingen tilvirfede mere 

Galt, end han behøvede at give fin Buſkab, eller til at fjøbe Tagnaber; 

figefom han beller iffe maatte flaa Næver til Salg, uden for faa vidt han 

trængte til at kjobe fimpelt Salt (Svartefalt), eller brænde mere Fjære, 

end han behøvede at bræde fine Baade med.  Lejlænvdingen maatte heller 
itte bygge ftørre Fartøj af det Tommer, han fældte i Gaardens Skov, 

end en Folværing, ligefom han iffe havde Lov til at overlade nogen Un- 

den af Skoben mere end to, i Froftatbingslagen fem Las Bed og et Lag 

Stav. Men dette vifer juſt, at man overhoved ikke regnede det faa nøje 4). 

1) Se Langes Klofterhiftorie, I. c. 

2) Se f. Er. ovenfor I, 2. S. 543, hvorledes Kong Olaf den hellige forbød Ud— 

førfel til Sverige af Salt og Sild, og hvorledes Gauterne vanffeligt Funde 
undvære disfe Nodvendighedsartifler. 

3) Endog i Biffop Eyſteins Jordebog, affattet faa fildigt fom henved 1400, heder 

det faaledes (fol. 30) at Kljuva Kirfe (paa Gaarden Kløve ved Veftre 

Porsgrund) havde blandt fine Fndtægter en vis Afgift af Ealtbrænderiet ved 

Rambek i Grjotviffoven, altfaa i det inderfte af Frierfjorden, hvor Bandet 

ev meget brakt. Galtfjedler og Saltkjedelsbober (Sfuur) omtales ogfaa paa 
mange andre Steder. 

4) Gulathingsloven Gap. 75, Froftathingstoven XII, Gap. 4. XIV, Disſe Be— 

ſtemmelſer ere ogfaa, med ubetydelige Forandringer, gjennem den nyere Lands: 

lov og dDerpaa gjennem Ghriftian d. 4des Lov gaaede over i Ghriftian d. Stes 
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Fæbdriften maatte faaledes i de ældre Tider fpille en langt ftørre 
Rolle end nu. Man feer derfor ogfaa, fom allerede ovenfor nævnt, at 

Smør var en Udførfeldartifel fra Norge. Kjør og Faar vare da, fom 
nu, det Horntvæg, der holdtes paa Gaardene, af Geder holdtes neppe 

mange. Af Lovene ſees Det, at Denne Bedrift i de «ldfte Fivder 

ffede aldeles paa famme Maade, føm i vore Dage. Om Sommeren benyttedes 

Getergræsgangene, hvorhen Kvæget blev drevet op, og hvor enhver Gaard 

bade fit beftemte Sel (Seterhuus) 1). Disſe Setergræsgange vare, fom 

oftere nætnt, for Det mefte Ulmenninger, Der tilbørte Kongen, men hvortil 

Brugsvetten ftod alle aaben. Faareavlen fpillede i Norge neppe faa ſtor 

en Rolle, fom Kvægavlen; men af deſto ftørre Betydning var den, fom 

den endnu er, paa Island og Færøerne.  Faareracen paa Færøerne var 

neppe indført fra Norge, men bidrørte fra de af De forfte norſke Kolo— 

nifter forefundne Faar, der fiden de irſke eller ſkotſke Gejftlige8 Ophold 

der havde formeret fig til en utrolig Mængde, og efter bvilfen endog 
Øerne fil deres Navn. Af Sviin holdtes der vel neppe faa mange, 

fom i ſenere Tider 3), derimod maa Hefteholdet have været forholdsviis 

meget ftørre, deels fordi Heftefoderet var billigere, DeelS ogfan fordi man 

til Rejſer og Befordring trængte til langt flere Hefte end nu, efterfom 

Kjøretoj fjelden anvendte8, uden om Vintren, og faa qodt fom al Befor- 

dring føede enten til Heft, eller ved Søkyfterne til Skibs. Den alminde- 

lige Priis paa en Heft i bine Tider var, bvis man føal regne efter em i 

den isfandffe Lovbog omkring 1200 indført Vart, i Gjennemfnit den 

famme, fom for en Ko, og denne beregneded igjen fædvanligviis til halb— 

tredie Øre Sølv. Lige med en Ko fattes ogſaa 6 fuldvorne Faar, 
eller een So med 9 Grife 4).  Sammenligne8 hiin Priis med De nue 

norffe Lov, 3—14—35 til 37, uden at man dog vel derfra Fan flutte til at 

Forholdene paa den Tid ej havde forandret fig mere, eller at der endnu da 

ftulde have været faa godt Raad paa Jommer og Brændefang, — Hvor- 

ledes Kongerne ofte gave anfeede Jelændinger Jilladelfe til at hugge det 

nødvendige Huustømmer i deres egne Stove (eller fandiynligviis i Almennings— 

føove) uden Betaling, fortælles paa flere Steder i Sagaerne: 

Om Getre, fe Gulathingsloven Gap. 84, 90. 

Nemlig Færz (d. e. Faare-Der, fe ovenfor I. 1. S. 418, 445.) Kun fjelden bruges 
ellers i vore Oldførifter Benævnelfen „Faar“ (far eller efter den norføe Ud- 

tale fær), hvilket var langt almindeligere i Danmark og Sverige. Den fæd- 

vanlige Benævnelfe hos os er „Saud'““ og , Smale", hviltet dog ofte bru- 

ges i Betydningen „Faarehjord“. 

I Gulathingsloven Gap. 223, hvor der opregnes, bvilfe Huusdyr der kunde 

gives i Betaling fom Penges Værd, nævnes Kjør, Sauder, (fom her kal: 

deg „Faar-Sauder“, ,(færsaudir)t, men ikke Sviinzs Geder forbydes udtryk— 

Feligt at anvendes, 

4) (Sraagaas Kb. (Gap. 85; jvfr. Gulathingsloven Gap. 223, bvor der udteyk k 

å 
— 

2 
— 

3 
— 
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værende, med tilbørligt Henfyn til Pengemasſens Forøgelfje, vil man 

erfjende, at Kjørne i bine Tider næften vare i højere Bærd end nu om— 

ftunder ). 

Jagten (veidi) maatte i ældre Jider være af ſtorre Betydning end 

nu, da Folket i det Hele taget var mere vant til at fyfle med Vaaben, 

og de hyppige Krige vænnede Ungdommen til et mere uvoligt og uftadigt 

Liv. Imidlertid feer man af de ældfte Digte, og af Sagaerne, at Jagt 
fom Fornøjelfe, da fom nu, dreves af Gtormændene, fom derved fra 

Barndommen af vænnede fig til Baabinbrug. Jagten er i  Rigsmaal” 

Jarlens og Jarlefønnens Gag, medens  Karlen" fyfler med Agerbrug 

og Fædrift 2). Der fortælles ogfaa ofte om Konger og andre fornemme 

Mænd, ja endog Kvinder 3), bvorledes en af deres vigtigfte Fornsjelfer 

var at vide ud med Høge og Hunde for at jage. Derfor fatte man og— 

faa megen Priis paa de Falfe (valir) og Høge Chaukar), Der i faa ſtor 
Mangde fandtes i Norge, og maa tidligt Have forftaaet den Kunſt at 

afrette faa vel dem, fom Hunde (mjöhundar, sporhundar) til 

Fagten £). J Froftatbingslagen tilhørte alle Høye, der fandtes i Nede, 

Landdrøttnen; i Gulathingslagen fun naar de udtrykkeligt bleve ham for— 

beholdte, ellers bleve de Lejlændingen8 Ejendom 5). Jagten foregif i hine 

Tider meeft om Høften, paa Barfroften 6), og om Vintren paa Skid, da 
man, førend Ildvaaben fjendtes, altid maatte fælde Bildtet paa nærmere 

Hod. — Større Dyr, fom Bjørne, Ulve og Rensdyr, vel ogfaa Hjørte, 

fangede8 ofte i færegent Dertil indrettede Grave (Bjørnebaafer, Ulvehufe, 

Feligt figes at en friff Ko af middels Alder føal tages i Betaling for 21, 

Øre; famt Gap. 218, hvor en Baug af 10 Merfer (Guld) figes at være 

32 Kjør. I Dipl. Norv. II. 99, fra Xaret 1309 værdfættes derimod en 

Heft = I Kjør; fiden, i 1337 (ffteds No. 225) fættes e ndog 6 Kjør for en Heft. 

Negnes nemlig Sølvet at være ti Gange ringere af Bærdi, faar man 21, Øre 

== mere end 25 GSøalvfpeciedalere, en overvættes høj Priis for en K0. Men 

man gjorde fig da vel ogfaa Kjørne nyttigere end nuomftunder. 

Se ovenfor I. I. S. 109. 

Ut Kvinderne ogfaa gif paa Fagt, i det mindfte Falfejagt, ſees deraf at de 

ejede Yndlingshøge, f. Er. Uftrid, Olaf Trygavesføns GSyfter, der blev gift 

med Erling Sfjalgsføn, fe ovenfor J. 2, S. 295, 

De norffe og islandffe Falfe vare, fom betjendt, gjennem hele den fidfte Deer 

af Middelalderen og langt ned i de nyere Jider berømte og meget føgte 

over hele Europa, hvorfor de ogfaa vare meget Fjærfomne Gaver, naar vore 

Konger, hvilket ofte føede, fendte dem i Foræring til fremmede Fyrfter. Uf 

- denne Grund forbeholdt Kongerne fig fenere her Forkjøbsretten til dem. 

(Nyere Landslov VIL 52). 

5) Gulathingsloven Gap. 75. Froftatbingsiov XIIL 5. 

5) Se f. Er. hvad der fortælles om Sigmund Breftesføns Fofterfaver, Thorkell 

Torfroſts Jagtferd, Færepingafaga Gap. 142. jvfr. ovenfor I. 2. GS. 61, Gu- 

lathingslov Gap. 93, Froftathingslov XIII 9. 

1 
— 

— 

3 
— 

4 
— 
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Spydgaarde 0. f. v.) eller i Gildrer (Snarer) for mindre Dyr og Fugle ). 

FJagtretten paa Dyr, hvis Kjød eller Stind funde være nyttigt og fom 

iffe tillige vare Skadedyr, tilfjendteg vel i Lovene Grundens Gjermand, 

men Straffen for Overtrædelfe af disfe Beftemmelfer var ikke ftor, og 

De ſtrenge Fagtlove, fom berftede i England og andenfteds, vare for 

vore Forfædre aldeles ufjendte. Skadedyr, fom Bjørne og Ulve, vare 

derimod, føm Det hed, utlæge over alt, De funde dræbes af hvem fom belft, 

undtagen naar en Bjørn var gaaet i Hide, og den, fom opdagede og flæne 

gede Den, havde tillyft, at det var hans Hvert, Da vare Undre uberettigede 

til at dræbe den.  Jagten bavde dog i biin Tid, fom nu, intet at fige 
mod Fifferiet, Der Da visfelig var langt vigholdigere end nu, og, fom 
man feer, allerede tidligt afgav en indbringende Udførfelsartifet, Skrejd- 

en og Silden, iffe at tale om, at Fiffen maaſkee i ældre Sider endnu 
mere end nu udgjorde *) en Deel af Almuens fornemfte Koft. Hvad de 

ftøree Havdyr angaar, da veed man med Vished, at Hvaler og Hvale 

rosſe i Fortiden fom langt byppigere og I førre Mænade til Kyſterne end 

nu omftunder, og Der Dræbtes viſtnok aarligt et ſtort Antal faavel af dem 

fom af Sælhunde. Salhundenes og Hvalrosfens8 Hud brugtes da og— 

faa, fom man af Ottars Beretning og mange Ytringer i vore Oldfkrifter 
fan fee, til Sfibstouge, hvortil dere$ Styrfe og Sejgbed gjorde dem 

overmaade fiiffede?). Men hovedfagelig vejdedes de for Franens Skyld, 

hvilken (lysi) viftnof tidligt var en Udførfelsartifel 4), ligefom ogfaa flere 

af disfe Havdyrs Kjød brugtes til Menneffeføde 3). 

Gyentlig Bergverksdrift var endnu ukjendt i Norden paa denne Tid. 
Der tilvirkede8 Fern, og Vet meget fortrinligt, men fremdeles fun af Myr- 

— — 

1) Gulathingslov Gap. 93, 94, Froftathingslov XIII. 6. 9. Naar her tales 

om „Dyr“ menes, fom fædvanligt i vore Oldſtrifter, kun ſtort Vildt med 

Takker, fom Hjorte, Elger og Rener. Elger omtales udtrykkeligt kun i en 

Artikel af den nyere Landslov, fom ſynes at være tagen af den ældre Eid— 

fivathingstov (VIL 60).  Gandfynligviié Fjendte man i ældre Lider, fom 

nu omftunder, itte fynderligt til Elger nordenfjelds. 

2) Se det nys oven anførte. FJvfr. ogfaa Beretningen om Thorolf Kveldulfs— 

føn, om bvem det udtryffeligt fortælles, at han holdt mange Folk ved det 

aarlige Skrejdfiſte paa Lofoten. 

3) Se ovenfor I. 1. S. 609. 

4) Det nævnes i det mindfte fenere, fom i det 13de Aarhundrede, meget hype 

pigt blandt en af Hoved-Udførfelsartitlerne. 

5) Se f. Er. Kongefpejlet, S. 59-33, 44. Om Lovbeftemmelferne angaaende 

Hvalfangft fe for øvrigt Gulathingsloven Gap. 149, 150, Froftathingsloven 

XIV, 10, 
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malm (raudi) ). Dette hjemme tilvirfede Jern funde dog neppe være 

tilftværkeligt til den overordentlig frore Forbrug, Deeld til Vaaben, deels 

ogfaa til andre Nedffaber, og derfor maa vel en ftor Mængde være inde 

ført udenlands fra, hovedfagelig forarbrjdet. Af ædle Metaller fandtes 

eller tilvirtedes da ingen i Norge, og de indførtes alle fra fremmede Lan- 

de, Guldet fandfynligviis ifær fra Øjten. 

Om Folfet8 daglige Liv og Syſler, om dets fædvanlige 
Forlyftelfer, og om Huſenes og Gaardene$ Fndretning, ev der ale 

ferede ovenfor lejlighedsviis talt. Chriſtendommen og de byppigere 

Forbindelfer med Udlandet frembragte ber gradviis ftore Forandrin- 

ger, idet man efterhbaanden mere og mere rettede fig efter andre 

mere forfinede MNationers, fær Gnalænderneg, Sædvaner. Saaledes 

Hate vi feet, hvorledes de aldgamle Nøgftuer paa Dlaf fyrre8 Tid og 
tildels efter Det af ham givne Grempel ombyttedes med Ovnſtuer, forfy- 

nede med Gulv og Vinduer, i Førftningen vel fun hos de fornemfte og 
rigefte Mænd, men lidt efter lidt ogfaa hos de Ningere og mindre Be— 

midlede?*). J Klædedragt rettede I det mindfte de højere Klasfer, fom 

Det fader, fig paa Olaf fyrres Tid og derefter aldeles efter Udlanvdetg 

Moder. Det fortælles, fom det paa fit Sted er viift, udtryfkeligt, at 

man under Olaf fyrre kladte fig paa udenlandſk Viis i rige og foftbare 
Klæder 35); Magnus Barfod og hans Mænd brugte den føotft-hbøjlandfe 

Klædedragt, og de med Sigurd Jorfalafarer tilbagevendende Korsfarere, 

faavef fom de mange, der i det 12te Aarhundrede Tid efter anden, maa— 

ffee aarligt, beføgte Det hellige Land, men om bvilfe Hiftorien tier, maa 

affe have bragt fremmede Klædningsftiffe med fig. Kun de ringere Klas— 
fer have vel her, fom andenfteds, holdt ved en fimplere, mere gammel- 

dags Dragt. De fornemfte Kladningsſtykker for Mandfolfene vare Kjor- 
telen Ckyrtill) og Burerne (brækr), disje fidfte af flere Slag Snit, 

deels [ængere, deels fortere Chosur) deels videre, deels mere tæt flutten- 

de*). Oter Kjortelen havde man fom ofteft en Kappe (yfirhöfn), men 

af disfe brugte8 der igjen mange forffjellige Slags, enten fortere, fom 

skikkja, vesl, feldr (egentlig en Feld, men fædvanligviis betegnende en 

med Pelsverk fodret eller bremmet Kappe), eller fidere, fom kåpa, slæd- 

1) At tilvirke Jern af Myrmalm Faldes ,at blåsa rauba*, fr Landnaama 
IL. 3. 

2) Se ovenfor S. 439, 

3) Se ovenfor S. 438. 

4) Foruden Kjortelen havde man ogfaa Irøjer fom ölpa, af VBaadmaal eller 

Klæde, treyja, maafkee ifær af finere Stoffer, og bjålfi, af ugarvet Sind, 

fædvanligviis Reenffind. 
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ur, eller med Hette paa, fom kull), eller med Ermer, og til at drage 

over Hovedet, fom hekla 2). Kappen blev å Regelen ikke baaren inde i 

Hufet, i det mindfte betvagtedes det iffe fom fommeligt at have Den paa, 

naar man ſtedtes for bøjtftaaende Mænd 3). Inderſt paa Kroppen Var 

man Gfjorte (skyrta) eller Serk (serkr), bvilfe Klædningsdeke i ædre 

Tider fynes meeft at have været uldne, bvorfor ogfaa Bade, varme eller 

folde i hine Sider fangt mere hørte til Nødvendighedsartifler, end nu om— 

ftunder, famt Badeftuer neppe funde ſavnes paa bvilfen fom bhelft nogenlun- 

De vel indrettet Gaard. Fornemmelig indrettedes De paa Island, bvortil de 

mange fogende Kilder gave forteinlig Anledning *. Linned fynes da 

mere at have været anvendt til Ydertlæder, og at have været betragtet 

fom et finere og foftbarere Stof 5). Men fiden anvendtes det, fom nu, 

til Underflæder, og det hed endog udtryfkeligt, at ingen hobiſt Mand 

tunde ftadfe fig med Hør eller Hamp 9).  Farvede Kfæder vare meget 

brugelige, mod Glutningen af det 12te Aarhundrede nævne8 Den brune, 

grønne eller vøde Farve fom meeft pasfende til Kjortferne 7); til Kap- 
per fynes man at have valgt meget brogede og afjtitfende Farver, ja man 

brugte endog Kapper, fammenfvede af forffjelligt farvede Stykker 8). Stof— 

fet i dDisfe Klæder, fornemmeligt Kapperne, var hos De fornemme og mere 

bemidlede udenlandff, fandfynligviis flamft eller engelft Klæde; til Kjort- 

ferne og De foftbarere Kaaber brugtes ogfan ofte Silke Hos Almuen 
var Vaadmaal viftnok da, fom nu, det almindelige Klædningsftof. Fil Ho- 

vedbedæfning brugtes deels Huer (hufa) af forffjellige Stoffer, hos de 

TI 

1) Dette Ord bruges derfor fædvanligviis om Munte:Kapperne, hvorfor vi og- 

faa i det følgende ville finde en Munk der forlod Kloftret for at optræde 

fom Kronpræfendent, fpotviis Faldet kuflungr. Imidlertid lader det dog 

til, at det fenere „Kofte““ eller , Kufte"” er en Forvanffning af dette Ord, 

ſtjont det betegner et Klædningsftykte af langt anden Form. 

2) Ordet hekla fommer af hakull eller hökull (nu „Hagel“, fom , Mesfe-Ha- 

gel), der betegner omtrent det famme (i Middelalderens Latin Faldet casu- 

la). - Man har formodentlig fundet en vis Lighed mellem dette Klædnngs- 

ftyffe, og Formen af det befjendte Fjeld paa Island, der blev Faldet Hekla 

eller heklufjall (i. den paa Latin forfattede historia Norvegiæ Ealdet mons 

casulæ). 

3) Kongefpejlet, S. 66, 68. 

4) Se ovenfor S. 959. Jofr. Bjørn Hitdølefappes Gaga Samll. 4 B. S. 

399, hvor ber udtrykkeligt tales om den bedre Anledning til Bade ped Huſene, 

man havde paa Jsland fremfor i Norge, 

5) Se f. Er. Fortællingen om Kong Olaf den hellige, ovenfor I. 2. S, 669. 

5) Kongefpejlet S. 66, 

7) Kongefpejlet, 1. c. 

% F. Gr. Gunnar Helming, fe ovenfor 12 S. 372. 
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fornemfte ofte af Silke 1), deels Hatte, rimeligvis bredſkyggede, af Filt 

(polahottr). 

Ved Kvindernes Dragt ſynes i ældre Tider og ned i Middelalde— 
ren den faafaldte Fald (faldr), en i en hoj og lang Spids epgaaende 

Hue, at have været darafteriftift for-Norge, maaſkee for hele Norden i 

Almindelighed. Den omtales allerede i Rigsmaal *); den er endnu bru- 

gelig paa Island 3), og de Hovedtgjer fom bruges af Kvinderne i Nor— 

mandie, ere omtrent af famme, eller en meget lignende Form.  GSaavel 

Moændene fom Kvinderne brugte forffjellige Slags Smykker, Mændene 
Dog, fom det fader, mindre i de fenere Fider.  Kjortlerne, Kapperne og 

Huerne forfynedeg med Guldbefætning eller et Slags Galoner (hlad) 4), 

man brugte, fom Det faa vfte er omtalt, Urmringe og Guldringe, og Kap- 

perne holdtes faft ved ſmukt udarbejdede Epænder (dålkr).” Fil Fod— 

beffædning brugte Mandene fædvanligt, fom det fynes,i ældre Tider, famt 

ogfaa fenere blandt Almuen, Sto til at binde faft med Nemme, og 

Deels om Anklen, deels om Læggen 3) fimpelt forarbejdede af ugarvet Lær 

der; Kvinderne fynes mere at bave baft Halvjtøvler (bötar), ofte ſmukt 

udfyede 9). 

Om Kunftflid fom Næringsvej eller udelutfende Veffjeftigelfe for 

enfelte Mænd eller Klasfer af Folfet funde Der neppe blive Spørgsmaal, 

førend Bylivet bavde faaet fin fuldftændige Udvifling 7). Men Kunſt— 

færdigbed var i det Hele taget mere udbredt blandt Folket, end i fenere 

Tider, og paa enhver Gaard bjalp man fig i de flefte Stykker felt, uden 

at endog Huusbonden, han være nok faa rig og fornem, anfaa det under 

1) Se ovenfor S. 796. 

?) Se ovenfor I. 1. S. 108. 

3) Afbildninger deraf findes i E. Olafséføns og B. Povelfens „Rejſe paa Is— 

Land”, 

4) Heraf Fommer Benævnelfen hlatbuinn forfynet med Had eller Gulgaloner. 

Ordet ,hladb* udtales nu , La” ja endog „Lav“, og bruges om mindre Fofte 

bare Udfmykninger. 

5) Det fidfte Slags kaldtes håvir eller upphåvir skuar, faadanne havde Si 

gurd Syr paa, da han gif paa Ageren, fe ovenfor I. 2. S. 517, Olaf den 

helliges Saga Gap. 47, Snorre Gap, 31. 

6) Ordet böti torde maaffe være laant fra Udlandet, det er det famme fom det 

franffe botte, men bruges dog allerede i Njaals Saga. Biffop Reinald hav- 

de og, da han blev hængt 1155, bötar paa Benene, fe ovenfor S. 737, 

7) I den nyere Bylov af 1276 findes derfor i Byordningen temmelig vidtløf 

tige Opregnelfer af de forffjellige Haandverkere, famt Regler for, hvor de 

ſtulde have Udfalg. 

Mund. Det norfte Folks Hiſtorie. L. I. 

x p 
— 

65 
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fin Bærdighed at deeltage i de forefommende Svfler 1).  Hertil fom og— 

faa at det ftore Fjenerbold, fornemmelig i Jrælletiden, gjorde Familterne 

mindre afbængige af fremmed Hjelp. Saaledes bleve visfelig alle de 

Klæder, Manden og Sønnerne brugte, fyede af Kvinderne paa Gaarden, 

medens Moændene  ftelfede med Gaardddriften, tømrede Hufene, tildannede 

Agerdyrkningsredffaber, og fmedede, eller i det mindfte iftandfatte Vaaben. 

Det ev for ovrigt let begribeligt, at enfelte, Der havde tilegnet fig en eller 

flere Kunftfærdigheder å højere Grad end de flefte andre, ogfan arbejdede 

for andre, eller ftod dem i det mindfte bi med Naad og Daad, enten fun 
fom Benftabatjenefte, eller for Betaling ?). Kunjtfærdigheder, fom faale- 

deg gjorde dere VBefiddere anfeede og omfpurgte, var fær Dygtighed i 

at bygge Hufe og Stibe, Færdighed i Fræftjærerkunften, og i Særdeles 
bed Øvelfe i at fmede gode og ſmukke Vaaben.  Fruentimmerne. fatte da 

fom nu, ifær Priis paa at funne brodere med Smaq. Vi have ovenfor 

feet, hvorledes Kol, Ragnvald Jarls Fader, felv paatog fig at foreftaa 

Arbejdet ved Opførelfen af St. Magnus-Kirfen i Kirfevaag paa Orknø- 

erne, hvis. ældfte Deel faaleded hidrører fra ham, og vidner om hans 

Dgtighed. — Kong Olaf den bellige havde felv tilſkaaret Vifund-Hovedet 

paa fit berømte Stib, fom derefter fil Navn. Undre Grempler paa denne 

Stulptur-Færdighed hos Nordmandene, faa vel fom paa deres Dygtighed 

i Smedekunften, ere tidligere omtalte 3). Imidlertid ſynes Dog denne. 

Dygtighed fornemmelig at have gjeldt Krigsvaabnene, og i famme Mon, 
fom VBitingeaanden opbørte, fredelige Forhold indtraadte, og Handelsfor- 

bindelfer med Udlandet bleve hyppigere, maa den Kunjt, at fmede gode Baaz 

ben, mere og mere have tabt fig blandt Folfet i Almindelighed, elfer fom 

Nationalfunft.  Ugerdyrfning8= og Gaardsdrifts-Nedffaberne vare viftnok 

heel ſimple og Daarlige. Som det almindeligfte Redſkab til Jordens Ope 

plojning anvendte8 Den Da, faa vel fom nu egentlig nationale Ard *); 

1) Vi have faaledes feet, hvorledes Kong Gigurd Syr felv tilfaa Marfarbejdet 

paa fin Gaard; Gunnar paa Lidarende faacde felv fin Ager, Njaalsfaga 

Gap. 53. 

2) Der ev faaledes paa Island en heel Gaga om en fornem Mand, Thord 

Hreda, af Hørda:Kaares AFt, der havde faa ſtor Indſigt i Skulpturen, 

at man fit ham til at pryde Bjelterne i flere Gaarde. — Sagaen er vel 

optigtet, men Manden felv fynes dog at have været til og virkelig at have 

udmerfet fig paa den nys nævnte Maade. Ge Milleré GSagabibliothek 

L. S. 373. 

3) Se ifær I. 1. S. 793, 798. 

4) 3 Oldformen ardr, af at erja, pløje, ogfaa paa angelfariff erian. OQvdet 

„Ard“ udtaleg nu paa Øftlandet, fom alle andre Ord, der ende paa —rd 

med foregaaende Bokal, aldeles paa famme Muaade, fom de, der ende paa 
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Plog“ nævneg vel nu og Da, endog i de ældfte Tider, men bøjft fjelden, 

og felve Navnet antyder en fremmed Oprindelfe ). Harv maa have vær 

ret brugt, ffjønt Den ej omtales i Love, Sagaer eller Diplomer førend i 

den fildigere Middelalder. J Stedet for de bredbladede Spader brugte 

man, fom det fader, de fmalere, men fterfere Paalftave, der maaffee endnu 

anvendes bijt og her i Landet. Til Jndhøftningen brugtes Ljan, fand- 

fynligvits af famme Form fom nu omftunder, * famt fandfynligviis Sigd; 

til Bortffjæren af unyttigt Krat anvendtes, fom endnu paa Veitfanten, den 

noget lignende Snidil*). Alle disfe NRedftaber forarbejdedes viftnol 

indenlands. — Hvad Vaabnenes Form angaar, Da rettede Den fig ved 

GStutningen af det Fidsrum, vi her behandle, i det mindfte hos de 

højere Klasfer efter hvad der var fædvanligt i det øvrige Europa, Kors— 

togene, Pilegrims= og Handels - Nejfer bragte Mordmændene alt for vfte 

fammen med Udlandet, til at dette ej ffulde være Filfædet. Man feer 

ogfan af den Fortegnelfe paa Angrebs- og Forfvars-Vaaben, fom det ben- 

ved 1195 affattede Skrift  Kongefpejlet”, bvorom mere i det folgende, la- 

der en Fader i de modnere Uar raade fin Søn til at anflaffe fig og erhverve 

fig Færdighed i at bruge, hvis ban beftemte fig til at blive Hirdmand 3), 

at de flefte vare af Det i Det øvrige Europa fædvanligviis brugelige Slags, 

nogle endog med udenlandføe Natne*). Kun bandt de menige Strids- 
mænd fynes De ældre nationale Former endnu at have været overholdte, 

navnlig De fredsrunde, fmaa røde Sfjolde, med Jernbule og tre foncentri- 

ſke Jernbeflag paa Yderfiden 5), hvoraf enkelte endog nu eve til. De 

Å med foregaaende tang Vokal, nemlig med det færegne tytfe L, fomi Gaard 

Jord, haard, 0. f. v. Dette har forledet mange til, i Stedet for „Ard“ 

at bruge den bardariffe Skrivemaade „Al“ eller „Ahl“. 

B „Plog“ forefommer i „Rigsmaal“, faa vel fom „Ard“, fe ovenfor I. 1. 

S. 107. Hev tales det udtrykfeligt om at „Karlen“ felv forarbejder ,, Uv- 

den“, derimod nævnes der intet faadant om Plogen. Ordets Begyndelfes- 

bogftav, P, vidner notfom om dets udenlandføe Oprindelfe, Det vusfifte 

»plug* kunde maaffee være laant fra vort „Plog“; fandfynligere ev det dog 

i dette Dilfælde, at Ordet fra Øften, gjennem Glaverne, er fommet til Gerz 

manerne. 

2) Gulathingslov Gap. 145. Froftathingslov XIV. 8. 

3) Kongefpejlet, S. 84. 91. 

4) F. Er. glafja eller glefja, Kongefpejlet S. 88, det middelalder-Latinffe gla- 

vea, hvoraf det franffe glaive, det tydffe Gleve, det ældre danſke „Gla— 

ven", d. e. Landje, Ridderfpyd; ligefaa gladél, det latinffe gladiolus, men 

ogfaa i Betydn. „Spyd“, Kongefpejlet S.84, kastali, Kaftel pannzari, latinſt 

panceria eller panzeria, Pantjer, egentlig Mavebekladning, af italienfl pan- 

cia, fpanff panza, fvarende til det tydføe „Wanſt“ d. e. Bug, Undertiv). 

5) De eve foreffrevne i Lovene, fe ovenfor S. 985, jvfr. S. 953, hvor det vifes, at 

65 * 

— 
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færegne Baaben, der brugtes i Søkrig, den hos vore Forfædre meeft na- 

tionale Maade at ſtride paa, vare vgfaa fremdeles, fom man feer, for Det 

mefte de fra Oldtiden brugelige, fom langffaftede Ljaner og Ører, Slag- 

brande, Stavflynger, og til Værn mod Fiendens Angreb VBigqyrdler eller 

føfe Standfeflædninger (f. v. S. 244) og Vig-Aaſer eller Bjelker 1). De 

ovenfor omtalte Hun-Kafteller, Der opftilledes i Stabnen, ſynes, efter 

Navnet og Formen at dømme, at have været Efterligninger af hvad der 

var brugeligt i Mivddelhavet8 Søkrige Hvad Skibene felv angaaer, Da 

fynes det, fom om man mod GSlutningen af det 12te Uarbundrede opbørte 

at bygge dem med den tidligere Pragt og De før brugelige æventyrlige 

Former, men mere at have feet paa Det nyttige og benfigtåémæsfige.  Gulde 
ſmykkede Dvageffibe omtales vel endnu i Saqaerne, men langt fjefdnere 

end forben, og man ftøder byppigt paa Den fremmede Benævnelfe „Busſe“, 

hvilken Form ſynes at have været meget yndet. Blandt Kjob— 
mandsffibene omtales de faafaldte  Kugger”, der ogſaa byppigt nævnes 

bos udenlandffe Fortattere,z meget ofte ved Siden af de nationale  Knere 

rer”. Men en national Skik i Norden, der endnu fænge vedligeboldt fig 

i Norge, medens Den andenſteds fynes at have været opgiven eller ukjendt 

par at fætte alle, endog de ftorfte Langffibe, paa Land, naar man i fæne 

gere Tid ej flulde bruge Dem. De bevaredes Dai fregne Skuur, de vele 

befjendte faafaldte „Nauſt“. 
J Bygningsfunften maatte de Forandringer i Hufene8 FJndretning, 

fom paa Olaf fyrres Tid indførtes efter Udlandets Monſter, ogfaa for 

en ſtor Deel gjøre Forandring i Den gamle Bygningsftiil, endog i pri- 

vate Hufe.  Kirferne, der fra Chriſtendommens Indforelſe af indtil 

Fidsrummets Ophør eller Aarbundredet8 Slutning opførtes, bleve alle, 

for faa vidt de vare af Steen, byggede i Fidsalderens Stiil, den faafaldte 

romaneffe eller Nundbueftilen, nærmeft efter Anglernes Mønfter. - Men 
ogfaa paa de af Iræ opførte Kirker føgte man at tillempe denne Stiil, 

og bisfe ere De bekjendte, for Norge færegne Stave- eller Rejöverké- 
Kirker, af bvilfe nogle faa endnu ere" tilbage, og famtlige vidne om deres 

Bygmeftere8 Henfigt, at anvende den romanefte Stiil ogſaa ved Drar 

bygningerne. Men det nationale Clement gjorde fig derhos gjeldende ej 

alene i Materialet, men fornemmelig i Det prægtige Skulptur - Urbejde, 

Hvormed Portalerne og De fremfpringende Bjelter prydedes. Hvor ale 

mindelig denne Bygningsmaade maa bave været i Norge, fres deraf, at 

ogfaa den engelffe Forfatter Giraldbus omtaler (S. 772) de runde røde 

Stjolde fom djarakteriftiffe for Nordmaændene, 

1) Kongefpejlet S. 86. 

ve ert 
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en Prædifen fra Det 12te Aarbundrede, fom endnu i flere Affkrifter ev 

os bevaret, opregner hver enfelt arditeftonift Deel af en faadan Kirke, 

og tillægger enbver af dem en fymboliff Betydning; dette funde ej have 

fundet Sted, hvis det Slags Kirfebygninger, Forfatteren har for Øje, itte 

pare fædvanlige og fjendte af de flefte I). 

Norges Myntværfen ftod endnu paa en Daarlig Fod. Man fan iffe 

med Beftemthed paavife nogen Mynt, flagen i Norge fra Harald Haardraades 

Tid og til det 12te Marbundredes Udgang, uden endeel Brafteater eller Huul- 
mynter, bvoraf dog de flefte tilhøre det 12te Aarhundredes fidfte Tider, og 

nogle yderft faa Dobbelt prægede Mynter, fandfynligviis fra Magnusføn- 

nerneg eller Harald Gilles Sønners Iid, men alle med Daarligt og om 

fiden Kunjtfærdighed vidnende Præg *). Om Myntgehaltets Uftagen, ind— 

til Peningen ved Aarhundredets Slutning fun gjaldt det halve af hvad 

Den tidligere var værd, er ovenfor handlet?) Men brugte Derfor byp- 

pigt udenlandſke, beljt engelffe Penge, hvilke derfor ogfaa færdeles ofte 

omtales, faavet i Sagaer, fom i Diplomer, og hvoraf viftnok en ftørre 

Masſe, end af de indenlandſke, var forhbaanden i Landet. Man ſkulde 

for øvrigt bave ventet, at Den Kunjtfærdighed og Formfands, der vifte fig 

i vore Forfædre8 GSnitverf, ogfaa havde gjort fig gjeldende ved de— 

res Myntfabrifation, men man benyttede nof meeft uvdenlandffe Muyntar- 

bejdere, Der anvendte de ſedvanlige Typer, og over hele Guropa ſtod Mynt- 

Fedniffen i den Tid paa en Daarlig Fod. 
Kunften at ftøbe Metaller, der allerede i Bronce-Viden var befjendt 

og byppigt udovet i Det mindjfte i Danmart og Sydfverige, fre og af 

1) Denne Prædifen er endnu uudgiven. En engelff Overfættelfe findes i „The 

Ecclesiologist* for 1848, No. 54. S. 216. 

2) Se Holmboe: de priscå re monetariå Norvegiæ, S. 9. 10, 27. WBraktea- 
terne (maaffee de fenere faafaldte Flosfepenge) have fædvanligviis Fun et 

enefte Bogftav, der da rimeligviis er Begyndelfesbogftavet til Kongens Navn; 

M antyder vel faaledes Navnet , Magnus", og da rimeligviis Magnus Erlingsz 

føn. Gn Brafteat, man har antaget at hidrøre fra Olaf Magnusføn (+ 1115) 

indeholder fun Omføriften OLAV . . 4.5 paa en anden Mynt, tillagt en af 

GSigurderne, fres Éun et... RD; paa en anden fynes man at finde Vog- 

ftaverne SI. E, bvilfet man har antaget at betegne Sigurd og Eyftein 

(uvift hvilte) ſtjont det vel er yderft tvivlfomt, om to Samkonger ogfaa 

fatte fine Navn i Fælesffab paa Mynterne. 
» 3) Se ovenfor S. 928. Ved Trykfejl ftaaer her i erten, £. 8 nedenfra „Dre“ 

iſtedetfor „Ertog““ faa at man føal læfe ,,En Ertog GSølvværdi beregnedes 

faafedes nu til 20 Peninger o. f. v.“, eller og ,en Øre Sølvværdi bereg= 

nedes faaledes nu til 60 Peninger Courant, medens den oprindelig kun ud- 

gjorde 10 Peninger rede Sølv”, Nedenunder, i Note 2, ftaar og L Bf. 

n. „20 Peninger i Øren iftedetfor 20 Peninger i Ertogen, 60 i Øren''; 

men at bette fidfte er meent ſees dog tydeligt af det øvrige. 
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flere Oldtidslebninger at Have været vel befjendt i Morge, da alle de Broncez 

VPrydelfer fra Jernalderen, fom findes her i Landet, viftnot for Det mer 

fle eve ftøbte i Landet felv. Endog ſtore Kirfefloffer forftod man at 

ftøbe; enfelte, fra Det 12te Aarhundrede, ere endnu til '), og Der ev ingen 

Grund til at antage at den Klokke, Kong Harald Haardraade forærede til 

Thingvoldskirken paa Island *), ej føulde være ftøbt i Norge. 
Med Coriftendommen og den romerſk-katholſke Gejftlighed fulgte og— 

faa Malerfunftens ftørre Udbredelfe i Norden. Den fjendtes og an- 

pendtes vel allerede under Hedendommen, ſaaledes omtales f. Er. Skjolde, 

hvori Dyr e. a. D. vare afbildede 3), men egentlig Udbredelfe fif den dog 

meeft ved De Forfiringer, Der paa bine Tider faa godt fom nodvendigviis 

hørte til Haandfkrifter, hvor fær Begyndelfesbogftaverne udſmykkedes med 

prægtige Nandtegninger og Uvabeffer, og vfte ledfagedes med hele Minia- 

turmalerier, hvis Gjenftande vare tagne fra Den Materie, der nedenfor i i 

Texten behandledes.  Haandftrifter, fom de med Guldbogftaver beffrevne 

Bøger, Sigurd Jorfalafarer bragte med fig fra Conftantinopel, og fom. Å 

uden al Dvivl ogfag vare herligt udſmykkede med Malerier, undlode vift ikke Å 

at tjene bjemmeværende Skrivere og Malere til Mønfter *). Denne i 

fin Oprindelſe firfelige, Malerfunft anbendtes ogſaa til ftørre Billeder, 

fremftiflede Legender og hellige Hiftorier 5). 

1) F. Gr. Kirkeklokkerne i Gjerpen Kirke, med latinffe Indffrifter, deels i E 

Nuner deels i Majuſtler, øjenfynligt fra det 12te Aarhundrede, den ene er nu 

ødelagt, men den erifterede dog lige til vore Jider. Se Krafts Norges Befør. 

aldfte Udg. LIL 207. 

2) Se ovenfor S. 220. 

3) I. Er. Helge og Skarphedins Skjolde, (Njaals Saga Gap. 113), da Tho— 

rarin blev drædt, 991, fe ovenfor I. 1. S. 421. J Helges Gfjold var der 

malet (dregit) en Hjort, i Kaares en Løve. Allerede i næfte Generation 

hege dk 

efter tandnamstiden eller omfring 960, fortælles der, hvorledes en vis 

Sjørve der havde bejlet til en Pige, fom hendes Broder nedte til at egte 

en anden, malede fin GElffedes og hendes Mands Viltede paa en Vag, for 

hver Aften at Éysje hendes, men fpytte paa Mandens VBilledez; da Jjerves 

Morbroder Hroar Jungegode, lod Billederne afffave, udffar Tjørve bem paa 

fit Knivffaft; Landnäma IV 1. 

Se ovenfor S. 593, 694, 705, 769. Vi befidde vel iffe nu noget Haand— 

førift med Randmalerier, der Fan paavifes at være firevet og malt i Norge 

t det 12te Uarhundrede; dog findes der et med ret gode Jegninger, fandfyn- 

ligviis fra den Tid, nu opbevaret i den Urnamagn. Saml. No. 673 a. qv. 

Et med norſt Omftvift forfynet, og derfor ogfaa fandfyntigviis i Norge 

tilblevet Maleri, foreftillende Scener af Legendefortællingen om Kampen 

mellem Kejſer Heraflius og Kosru, hang indtil ve ſenere Jider i Stryns 

Hovedkirte og opbevares nu i Bergens Mufeum, fe Urda, I. S. 105 flag. 

Det fynes at hidrøre fra bet 13de Uarhundrede, men lignende Arbejder 

funde vel allerede have været forføgte i det I2te, 

4 
— 

5 
— 

Card år MOR el * 



Muſik. 1031 

Af andre ſaakaldte ſtjonne Kunſter Har vel ogſaa Muſikken faset 
et betydeligt Fremſtod ved den katholſke Gejſtligheds Pſalmeſang og Kir— 

kemuſik. Dog var Sang og Inſtrumentalmuſik, hvorbel maaſkee ufuld— 

kommen, ingenlunde ſjelden eller udyrket blandt vore Forfædre endog langt 

op I Fiden. Hvorledes Harpefpil (Harpeflaatt) allerede nævnes fom 

almindefigt i de ældfte Sagn, er ovenfor berørt ), og det anvendtes, fom 

man maa formode, til at [edfage Skaldekvad, naar disſe bøjtideligt fremfagdes. 

Orfnøjarlen Ragnvald Kafe omtaler Harpeflaatt fom en af De ni Kun- 

fter, bvori ban fortvinligt udmerfede fig?). Af andre Strenge - Inftru- 

menter nævnes ogſaa Bue- Inftrumenterne Fedler (fidlur) og Giger 
(gigjur) 3). Af Blæfeinftrumenter nævnes fom vi vide, meget byppigt Ludz 

ren og Hornet, men de anvendtes rigtignof iffe fædvanligviis til Muſik i 
egentlig Forftand, men alene til Signafer i Krig og ved Sammentaldelfe 

af Moder I. VPiber (pipur) eller Blæfeinftrumenter af fpædere Tone, 

man, efter Oldftrifterne at dømme, have været vel befjendte om brugte, 

men affevede Mavnet antyder en fremmed Oprindelfe3). Af Larm-Inſtru— 

menter nævnes et Slags Fromme eller Famburin, faldet bumba. Man 

erfarer at Kongerne oftere fode Fnftrumentalmufif opføre for fig, fær 

naar be fad til Bords, og at De Derfor holdt Spillemænd ved deres Hof; 

andre Høvdinger fulgte vel deres Exempel. Det fees for øvrigt at de 

flefte Slags fønnede Mufifanter, fornemmelig Fedle- og Gige - Spillere 
(fidlarar, gigjarar) fun tare lidet anfecde, og regnedes blandt De ſaa— 

* 3) Se ovenfor S. 187; jvfr. om Aslaug og Heime, og om Gunnar Gjufes- 

føns Død. 

?) Orönøyinga Saga GS, 150. 

3) De nævnes allerede i Snorres Ynglingafaga Gap. 25, men GSnorre Éunde 

rigtignof her have overført til den fjerne Oldtid, hvad der paa hans Tid var 

brugeligt. Men i det 12te Uarhundrede er der neppe nogen Svivl om at 

SInftrumenterne anvendtes, hvilfet ogfaa erfares af den ſtrax nedenfor anferte 

veftgotiffe Léfara Met, der i denne Skikkelſe neppe er yngre, men frarere 

ældre end 12te Uarhundrede. Se herom, fom overh. om denne Materie, 

NR. Keyſer om Nordmændenes Forlyftelfer 1 Oldtiden, norſt Jidsførift IL. 

S. 248 flag. | 

4) Ut den fimple Ludr af Bark i Oldtiden brugtes af Kvæghyrderne paa fam: 

me Maade fom nu, maa dog anfees vift. 

5) Begyndelfes Bogftavet p vifer allerede noffom Ordets fremmede Rod, og i 

Middelalderens Latin forefommer pipa temmelig ofte, fær om Rør i Almin— 
delighed. For øvrigt er i det mindfte ogfaa fidla af fremmed Hertomft, 

nemlig middel - pgtinff vitula, hvoraf igjen det italienffe viola. Ligeledes 

finder man midd inff giga, men der er dog et Spørgsmaal, om ikke 
dette Ord oprindelig tilhører det germaniffe. 
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faldte Leifarar eller Goglere 1), hvorfor man ej fan antage, at fornemme 

Holl have befattet fig med andre Inftrumenter end Harpen, der fom nys 

nævnt, næften funde kaldes et Nationalinſtrument og ifær i De ældre Ti— 

der maa have været faa godt fom uundværligt for Staldefunften. J 

Sang ftulle Nordmænd og Daner langt oppe i Tiden have været frørre 

Mestere end fenere, thi den gamle vælifte Skribent Silvefter Giraldus 

vtrer, ved at fortælle om den ſmukke fleerftemmige Sang, der var almine 

delig i Wales: „Hos Gngelffmændene ere disfe Sangens Modulationer ikke 

almindeligt brugefige, men fun i de nordlige Egne, hvis Jndbyggere rimer 

figviis af Danerne og Mordmændene, der bppigt befatte og i længere Tid 

beherffede disſe Landffaber, have lige faa vel fært Denne færegne Maade at 

fynge paa, fom De have antaget en med deres Sprog beflægtet Mund- 

art” 2). At Skalderne ledfagede deres Kvæden med Sang og Harpefpil, 

figes ej udtryffeligt, men maa fnarere antages fom forudfot, og ſynes af 

flere Yftinger at funne fluttes 3). Hvorledes Tjeneſtekvinden Thoras 

fmuffe Sang henrev Ven unge Kong Sigurd Mund, er ovenfor berettet. 

I Hedendommen bleve ogfaa, fom man tydeligt fan fee, de fanfaldte Galvd- 

rer (Iryllefvad) og andre lignende Sange virkelig affungne, om end paa 
en eensformig og for Øret lidet behagelig Maade*), Der blev rimelig 

1 En Prøve paa hvorledes ,leikarar* behandledes, fee af Magnus Erlings- 

føns Gaga Gap. 83, og de Vers af Jslændingen Maane, fom her anføres ; 

men fornemmelig erfarer man deres mislige Stilling, og den Spot der blev 

dem til Deel af den faafaldte lékara réttr i Veftgøtalagen, der Iyder faaler 

des: , Border en „Leikare“ banket, føal det altid være ugildt. Vorder en 

Leikare faaret, en faadan fom gaar med Gige, eller farer med Fedle eller 

Bumbe, da ffal man tage en utemmet Kvige og bringe op paa en Højde, 

vage alt Haaret af dens Hale og fidben fmøre benne ind; man give 

ham nys fmurte Sko, derpaa ſtal Leifaren tage Kvigen om Halen, og man 

føal give den et Slag med en hvas PidfE. Kan han da holde den faft, 

føal han have dette gode Stykke og nyde det, fom Hunden nyder Gras. Men 

fan han ikke holde den faft, da beholde og taale den Stam og Skade, han 

fif, og have ikke ftørre Fordring paa Net end en hudftrøgen Huuskone (d. e. 

Trelkvinde)“. Denne Beftemmelfe, der ved førfte Djefaft vifer fig fom 

overmaade gammel og alderdomsagtig, findes vel itte i de os opbevarede 

norffe Leve, men at de her udtalte Unffuelfer om Spillemændenes Stilling 

ogfaa herſkede i Norge, fan anſees fom afgjort. 

Giraldus i Camdens Anglica etc. S. 890. 

Navnlig af Stutningslinjerne af Gunnlaug Ormstungas Draapa til Sigtrygg 

Gilteffegg anført i hans Saga, Cap. 8. 

— 

3 
— 

4) Ordet galdr Éommer af at gala, og man finder ofte Udtryt fom han göl galdra 

0. f.v. Undre Slags Iryllefange vare de faafaldte Vardlokker, fe 0. I. 8. 594. 

Ut det ikke kan have været fynderlig bevendt med Melodierne i disfe Sange, eller 



Sang» Digtetunft. 1033 

viis ogfaa funget til Dands, ligefom det endnu ev eller for ført Fiv 

fiden var brugeligt paa Færøerne, og de hertil anvendte Melodier maa 

have været raffere og behageligere; Det er ikke ufandfynligt, at flere af 

vore ældgamle Fjefdmelodier have deres Oprindelfe fra bine fjerne Tider. 

Den bine Melodier underlagte Jert var maaffee for en ſtor Deel rimeve, 

i mere tvangfrie Vers, end de fædranlige Skaldekvad, digtede Vifer om 

gamfe, fabelagtige Helte, førnemmelig Niflungerne, Vølsungerne, eller over- 

Hoved bvad man nu plejer at fade Kæmpevifer. 

109. Skaldekunſt og Litteratur. 

Denne. Kampevife - Poefi bar dog egentlig, fom det fynes, fin Op- 

vindelfe fra Tydſkland, hvorfra Den tidligt fom til Danmart og Sverige, 

og udbredte fig derfra til Norge, ſkjont dDen, efter bvad man af Dens forhaanden 

værende Letninger maa flutte, fun i enkelte af De fydligere Landffaber, 

navnlig Thelemarken, blev faa almindelig, at Den funde faldes national 1). 

at de i det mindfte maa have været meget eenstonende og melandjolffe, fynes 

man at maatte flutte deels deraf, at de gamle Melodier, der have holdt fig 

paa Ssland og Færøerne, have denne Gharakteer, deels af den overordent= 

lige Birtning, de førfte fremmede Gejftlige8 mere melvdiøfe Sang gjorde 
paa vore Forfædres Gemytter. 

Bed at omtale den danffe Hertug Knut Lavards Drab 1131 beretter Garo, 

(9. 638) hvorledes en fariff Sanger føgte at advare Hertugen mod det 
ham truende JForræderi ved at forefynge ham Vifen om Grimhilds Bro— 

dres Iroløshed (nemlig mod GSigurd Svein), og ved denne Lejlighed Falder 

han dette Oldfagn „vel befjendt". Da det nu er en Sarfjende ved den tyd- 

ffe Bearbejdelje af Sagnene, at Grimhildbs Navn der færtes i Stedet for 

Gudruns, der efter vore Sagn var Sigurds Huftru, er det aabenbart, at det 

var denne tydffe Bearbejdelfe, fom Garo kalder „vel bekjendt“ i Danmark, 

man feer tillige, ved at fammenligne de ældfte danffe Kampevifer, der hor 

vedfagelig breje fig om Niflungefagnene, med Edda og Vølsungafaga, at de 

fornemmelig felge den tydffe Fortalling, og Sv. Grundtvig har tilftrakfelig 

godtgjort, ,,at de banffe Viſer om Grimhild og Didril af Bern i Grun- 

den er de felvfamme, fom ber fordum lød over det nordveftlige Tydſtland“. 

(Danmarks gamle Folkevifer I. S. 34).  Heraf fan man viftnot flutte, at 

denne Digtart, baade hvad Form og Indhold angaar, aller førft overførtes 

Sydffland til Danmark, fandfynligviis paa Sven Ulfsføns og hans Son— 

Tid, eller maaffee endog tidligere. Det danſte Fyrftehufes hyppige 

alfe med det fvenffe og begge Landes Naboffab har og, fom man maa 

antage, tidligt bragt ben til Sverige ; thi allerede den temmelig tidligt i det 13de 

Aarhundrede, maaffee endog før, i Norge førevne „Thidrik af Berns Saga", 

der indeholder en vidtløftig Fremftilling af alle disfe Sagn efter den tydſtke 

Form, ytres i JFortalen, at ,,Daner og Svear have behandlet nogle af disfe 

Fortallinger i de Kvæder, hvormed man hos dem fornøjer fornemme Mænd, 

— 
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Dog maa man antage, at den fandt ftort Indpas i de højere Kredfe, og 

visfelig for em ftor Deck bidrog til at fortrænge den ældre Skaldekunſt, 
Der omtrent ved det 13de Aarbundredes Begyndelfe fan anfees, med faa 

Undtagelfer, alene at være indffræntket til Island, eller at have været ude 

øvet af Jslendinger. At den dog endnu ved Midten af det 12te Aar- 

hundrede med Held dyrfede8 og udøvedes af Mordmænd, derom vidner 

Den ftore Unfeelje, hvori Jarlen paa Orfnøerne, Ragnvald Kale, ftod for 

fine poetiffe Arbejder, faa at ban endog citere$ fom Autoritet i dette 

Styffe ved Siden af Kong Harald Giqurdsføn. Ogſaa af Sigurd 

Slembedjakn ev et Vers opbevaret, Der vifer, at ban var bjemme i Skal— 

dDefunften 1). - Man erfarer ligeledes, at endnu hen mod Aarhundredetg 

og af mange faadanne, for Lang Tid fiden digtede, Kvad blive Fvædede 

efter denne Saga". At her figtes til Kampeviferne om Niflungerne m. m. 

omtrent faaledes fom de forefindes i Anders GSøfrensføns og Peder Syvs 

Samlinger, er aabenbart, og hHiint ,for lang Sid ſiden“, udtalt tidligt i bet 

13de Uarhundrede, Fan itfe betegne nogen fildigere Tidspunkt end førfte 

Halvdeel af 12te Aarhundrede i det fenefte. Ut denne Poeſi i Norge fandt | 

Bifald og fornemmelig blev national i Jhelemarfen, maa man flutte deraf, 

at dette Landffab endnu befidder mange af disfe Bifer, deels fom det fy- 

nes, Overførelfer fra danſt eller fvenfé, deels ogfaa originale Arbejder i 

famme Smag, medens det øvrige Norge er forholdsviis fattig paa dem. Og 

at Thelerne allerede i det 12te Uarhundrede havde flere originale Vifer af 

dette Slags, maatte anfees utvivlfomt, hvis man med enfelte, mavnlig På 

terfen (Danmarks Hiftorie) Funde forflare Saxos Ord i hans JFortale S. 7, 

Hvor han nævner de med bhiftoriffe Beretningeré Samling og Overlevering 
ivrigt fysfelfatte , Thylenferes" biftoriffe Sfatte fom nogle af fine væfentligfte 

Kilder, faaledes at han dermed ej har meent Jölændingerne, men derimod 

Thelemarkens Beboere. Viſt er det, at han ellers i fit Skrift, navnlig S. 

377, 361, 433 (hvor der handles om Gjava-Nev fra Thelemarken fe ovenfor 

L 1. S. 341), og ligeledes 420, bruger Thyle og Thylenses, om Thele— 

marfen og Thelebonderne; ja det fidft nævnte Sted er faa meget merfeligere 

fom bet forefommer i nær Berørelfe med Beretningen om Thorkell UAdelfars 

Reiſe til Geruths (Geirrøds) Gaard, og denne „Thorkell Adelfar“, hvis Til— 

navn Sarov efMilfojer, men fom dog maa være befjendt i Danmark af ældre 

nu tabte GSagn eller Kæmpevifer, fiden allerede Huitfeld anfører det, 

omtales netop fom Bejvifer til „Trollebotn“ i en af de ældgamle 

Bifer fra Thelemarken, fom førft i de fidfte Aar ere blevne frem- 

dragne og kbekjendtgjorte (CLandftad, norføe JFolfevifer, S. 7). Dette 

fynes paa en merfelig Maade at beftyrfe den ovenfor fremfatte Gis— 

ning.  Underligt er bet for øvrigt, at udenfor det egentlige Norge Færø- 

erne, fom det fynes fra gammel Tid, have tilegnet fig Kæmpevife-Poefien, 

og at be endog have Vifer, der fres oprindelig at Have været de famme fom 

de thelemarkſte, og tildeels fupplere dem, Til Island fynes dette Slagé 

Poeft førft langt fildigere at være kommet. 

Inge Haraldéføné Saga Gap. 7, Snorre Gap. 6. Ogſaa Biffop Bjarne 

paa Orfnøerne, Kolbein Rugas Søn (omtrent 1200) var Skald, og har 

navnlig efterfadt den befjendte Jomsvifingedraapa. 

1 
— 

Mr 

G diker ak — ———— — 5 *— 

ne 

— 



Skalde. Gagaer. 1035 

Slutning digtedes der enkelte Vers eller Bifer efter den gamle Form af 
Nordmænd 2), ligefom de gamle Eddakvad og Sfaldefvadene om De tidli— 
gere Konger og Høvdinger fremdeles paaberaabtes fom vel bekjendte *); og 

til De Kvad, fom de islandſke Skalde foredroge ved Kongernes Hof og 
for Høevdingerne, vedblev man endnu langt hen i det 13de Aarhundrede 

at lytte med en Interesfe, der vidner om, at man var fuldfommen hjemme 

i Skaldeſprogets Omffrivninger og mythiſke Hentydninger. Men Norges 

egentlige Sfaldetid var dog forbi, og man fan efter Ragnvald Jarl ikke 
paavife en enefte ftørre Stald af beviislig norff Herfomft. - Her- 

til bidrog vel og meget den Omftændighed, at Skaldens Kvad til 

Konger8 og Hevdingers Ave iffe langer tillige vare faa at fige 

De eneſte Overleveringer til Gfterverdenen, fom nøje bevarede Min- 

Det om Deres Bodrifter. Man havde nu begyndt at optegne og tidels 
forfatte Sagaer, og da famtidige Begivenheder her fuldftændigere og nøj- 

agtigere meddeeltes, end i Kvadene, maatte de, fom biftoriffe Overleve- 

ger, vinde Prifen for Dem, medens disfe fun bleve flet og ret Haders— 

Digte uden Fordring paa biftoviff Verd. Blandt de Skalde i det 12te 

Aarhundrede, Hvis Digte endnu kunne figes at have felvitændig biftorife 

Snteresfe, maa man fornemmelig nævne Haldor Sfvaldre, vis Digt 

om Gigurd Jorfalafarers Korstog allerede er omtalt, og Preften Einar 

Gøulesføn, der foruden Leqendedigtet Geifle (ſ. o. S. 866) hans for- 

nemfte Arbejde, øgfaa Digtede Kvad om Sigurd FJurfalafarer og flere af 

hans Gjterfølgere, faa vel fom Gregorius Dagsføn 3). Fremdeles for- 

tjener Den ovenfor (GS. 667) omtalte FJslænding Ivar Fngemundsføn 

1) GSaadanne Vers vare f. Er. det, Baglerne digtede i Uaret L196, fe Sverres 
Saga Gap. 151, og den befjendte Gigurd Jarlsſon indriftede endnu 1194 

med Nuner et Vers i den ældgamle Form paa Dørftolpen i Vinje Kirke i 

Thelemarken, hvilfen Indſkrift nu vel tildels er udflettet og uforftaaelig, 

men dog har faa mange Ord tilbage at man tydeligt fan Fjende VBersformen 

fe antiqvariffe Annaler, I. S. 247. 

?) Se f. Er. Sverres Saga Gap. 164, Fndledning fil Thidriks Gaga Udg. 

SG. 

Inge Haraldsføns Saga Gap. 226. Om Halldor og Einar fe ovenfor S. 712. Ut 

Einar ogfaa digtede om Harald Gille, nemlig en faakaldet Haraldsdraape, i Forn- 

prdalag, ſees af Harald Gilles Saga Gap. 8, Snorre Gap. 7; af et andet Kvad, 

om Haralbs Sønner, i Drottfvæde, citeres et Veré i Inge Haraldsføns Saga 

Gap, 14, Snorre Gap. 13, famt maaffee i Gap. 20,21 (Snorre Gap. 22), 29 

(Snorre 32), o. fl.5 en anden Draape maa han og have digtet om Kong 

Gyftein da de ikke faa Vers fom citeres, ere i Runhenda, Inges Saga Gap. 
19,20. Ut han digtede en Flokk, Faldet Elveviferne, om Gregor, figes ud- 

trytfeligt i Haafon herdebreds Gaga Gap. LI, hvor to Vers, om Glaget 

ved Kongehelle 1159, anføres. Ogſaa Haldor føvaldre digtede, fom man 

feer, et Kvad, enten om Magnus blinde eller Harald Gille, fe dennes Saga 

Gap 4, Snorre Gap. 5. 

— 
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at nætnes, fom Forfatter af Kvadet ,Siqurdarbolt”, om Sigurd Slem- 

bedjatn, af hvilket en heel Deel Vers ere opbevarede *). Kong Inges 

Bedrifter bleve forberligede af, Staden Kolle Den prude, af hvis Kvad 

vet fun faa Brudſtykker, men disſe af temmelig Bigtighed, ere tilbage *). 

Blandt de førfte norffe Sagaer, fom vptegnedes enten af Nordmand eller 

Islendinger, var uden Fvivl Nationalbelgenen St. Olafs, om hvilken Legene 

der allerede foredroges i Kirfen, og hvis Hiftorie man ifær maatte ønffe opbeva 

ret. Dog opftreves Den, fom man maa antage, endnu fun i en hojſt utritift Be- i 

arbejdelfe, der for en fror Deel optog Legenderne uforandrede 3). Ufandfyne 

figt er det ej *), at Der ved Siden af denne Saga ogfaa fan være optegnet enfelte 3 

1) Se ovenfor S. 668, jvfr. Harald Gilles Saga Gap. 17, Snorre Gap. 13, 

og ifær Morkinffinna, i Fornm. sögur VII. S. 327, 328, 329, 339 — 

341, 343 — 345, 348, 349, 351—353. 

2) Kolle nævnes, og Vers af ham citeres i Inges Saga Cap. 2, Snorre Gap. 

2, famt i Mortinffinna, I. c. S. 336, ligefom og de i Morfinffinna S. 349 

af den faafaldte Kong Inges Draapa anførte Vers rimeligvis ere af Kolle 

der i Gfaldefortegnelfen netop nævnes fom Kong Inges Skald. : 

3) Det er nemlig aabenbart en faadan ældre Bearbejdelfe, der danner Grund- 

laget for den oven citerede „legendariſke““ St. Olafs Saga, udg. af Keyſer 

og Unger, jvfr. Fortalen til nærv. Berk I. 2. S. IV. Men man har Brud: 

ſtykker af en endnu ældre og mere Fortfattet Afſtrift, hvis Sted næften fynes 

at vidne om Midten af 12te Uarhundrede, 

4) St. Olafs Saga indeholder, fom det i Fortalen til den bhiftoriffe Olafs helga 

Saga, Ghriftiania 1853, S. V., ev viift, flere Sagnftumper, af hvilke i det 

mindfte een er udeladt i ben endnu ældre Bearbejdelfe, hvoraf der nu findes 

Fragmenter, og denne er i hiin endog indfat paa et urigtigt Sted, Man 

Fan heraf viftnok flutte, at den legendariffe Olafsfaga i fin førfte Form har 

været temmelig Eortfattet, og udeladt meget af, hvad ber forefindes i den 

fuldftændige Ufftrift, efter bhvilten Udgaven af 1849 er beførget. Dette 

Haandſkrift fan, fom tet i JFortalen til Udgaven S. VIL, VIII er viift, ikke 

være ældre end 1152, da det omtaler et i dette Aar foregaaet FJertegn, mer 

dens Skrift og Sprog tillige vifer at det ej kan være yngre end det 13de 

Uarhundredes tidligere Halvdeel. Men da det nu, fonr nys anført, indehol 

der Vilfætninger, der ej fandtes i ældre Haandførifter, og en af disfe 

Filfætninger netop Fan være Fortællingen om hiint Jærtegn af 1152, 

er der intet, fom hindrer os i at antage den førfte Optegnelfe, maaffee en- 

dog de nys omtalte Brudſtykker, ældre end 1152. Man fejler derfor neppe 
ved at antage denne legendariffe Saga aller førft nedføreven omkring 1150, 
medens bog maaffee de egentlige Legender, der bære Præget af at være over— 

fatte fra Latin — man fjar dem i det mindfte endnu i Breviarium Nidror 

fienfe og andenfteds ordlydende fortalte paa Latin — tidligere Funne have 

været optegnede i norff Overfættelfe ved Gejjtlighedens Foranftaltning for at 

oplæfes ved kirkelige Hejtideligheder, eller for at tjene Vilhererne til 

Bejledning, naar den latinſke Sert foredroges fra Ulteret (fe Langebeks 

Scriptt. 11. S. 529 flg.). 

* 
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biftoriffe Beretninger om St. Olaf og de ældre Konger, fornemmelig ef 

ter Odd Kolsføns, eller egentlig Fhorgeir Afraadskolls, og Hall Thora— 

rinsføns Fortællinger, og at disfe Optegnelfev funne bave været forr- 

tagne ved Hulls Foſterſon, Ave frode, der efter Snorre Sturlasføns Vid- 

negbyrd fornemmelig, af Ovd, Halle og Thurid Snorredatter erboldt Ma- 

terialierne til fine hiſtoriſte Arbejder'). Men vilt fynes det alligevel efter 

hvad der tidligere er anført, at bine Optegnelfer, de være nu gjorte ved Are 

eller ej, i afle Fad blot funne have været fragmentariffe, at Den egentlige 

Redaktion og biftorifte Bearbejdelfe af de ældre Kongefagarr ført ſkyldes 

Snorre Sturfasføn, hvorom i det følgende, og at Ares væfenligfte Skri— 

bentvirffombed ved Siden af Landnamsbogens Affattelfe har indffræntet fig 

til hans Jölendingabof, hvori ban fornemmelig fynes at have baft Chro— 
nofogiens Fajtfættelfe for Øje, idet han tillige gav en fort Overfigt over 

De vigttgfte Begivenheder paa Fsland indtil hans Tid *). Den af de øv- 

rige Kongefagaer, der nært efter Nationalhbelgenens Saga optegnedes, ev ri- 
meligviis hans Forgænger i Chriſtendommens Fortyndelfe, Olaf Tryg— 

vesføns. Det er befjendt, at den omkring 1180 bearbejdedes af to Munke 

i Sphingøre8 Klofter, Odd Snorresføn og Gunnlaug Leifsføn, der dog 
begge føreve paa Latin, og, fom man af flere Omjftændigheder fan flutte, med 

Forfjærlighed, ifær Ovd, dvælede ved det overnaturlige og legendariffe 3). 

Odds Skrift blev imidlertid overfat eller rettere omarbejdet paa norſk, og 

faa tidligt, at Omarbejdelfen allerede før Aarhundredets Udgang, og ſand— 

fynligviis endnu i Odds fevende Live, funde fægges til Grund for de før- 

fte Forføg, der gjordes til Udarbejdelfen af en fuldftændig norſk Kongehi- 

ftorie, ved at fammentnytte og bearbejde de enfelte Kongefagaer til et fam- 

fet beelt *). Ogſaa de Sagaer, vi have om Magnus den gode, Harald 

1) Se ovenfor S. 633. 

2) Se ovenfor S. 634. 
3) Se Fortalen til Udgaven af Odds Verk, Ghriftiania 1853, ligeledes Forta- 

len til nærv. Skrift J. 2. S.VIL. 

) Man finder nemlig, fom det i den nys nævnte Fortale er viift, allerede i 

Ågrip, den førfte Udtogsfamling af norffe Kongefagaer, der neppe er yngre 

end 1200, Stykker, uforandret optagne fra den norffe Overfættelfe af Odds 

Verk, ligefom Thjodref Munk, der frev paa Latin lidt tidligere, ogfaa har 

benyttet Odd, ffjønt han muligtviis fan have haft den latinffe Original. I 

hvilket Forhold Gunnlaugs Verk har ftaaet til Odds, er nu vanffeligt at 

afgjøre; føjønt de begge aabenbart fornemmelig vare legendariffe, luder det 

dog til at Gunnlaugs har indeholdt mere reenbiftorif Stof, deels fordi det 

udtryffeligt figes om Gunnlaug, at han benyttede Ure frode Bøger (de af 

Are forfattede Skrifter eller Hans efterladte Bogfamling?), deels fordi hans 

Verk ved Siden af Snorres Bearbejdelfe nærmeft ſynes at have været lagt 

til Grund for den vidtløftige Redaktion af Olaf Iryggvesfens Saga, fom 

omkring 1330 beførgedes af Abbed Berg i Tveraa, og hvoraf flere Ufftrifter 

ere opbevarede. 
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Haardraade, Olaf fyrre, Magnus Barfod og dennes Sønner, bære Præe 

get af at være Bearbejdelfer af løfe, indbyrde8 ufammenbængende Stumper 

(Pættir), ved hvis Sammenkjedning man bar føgt, faa meget fom muligt, at 

bøde paa den isjnefaldende Mangel af virkelig biftoriftt Stof. Det er 

ſaaledes forboldsviis faare idet, hvad Der forrælles om Magnus den goe 

Deg og Harald Haardraades egentlige Levnet og Negjeringshandlinger. Hvad 

man der ifær dvæler ved, er Krigene i Danmart og England, hvorom der 

par flere ypperlige Kvad, der funde ſtotte Traditionen, ligeledes ved Harald 

Haardraades Bedrifter i Conftantinopel, Hvorom der allerede tildeels ved Halle 

dor Snorresſons Fortællinger, var formet en beftemt Saga, der dog, fom vi 

have feet, tidligt maa være bleven meget førvanffet og udſmykket '); for øve 

rigt er Harald Haardraades Saga i den vidtløftigfte Bearbrjdelfe opfyldt 

af en Mængde Smaafortællinger om FJsæendinger, Der opholdt fig hos 

ham, medens Derimod hele Mar af hans Negjeringstid forbigaaes, fom om å 

intet af Vigtighed dem havde fundef Sted *). Man feer ogſaa af de 

betydelige UAfvigelfer, der med Henfyn faavel til den Orden hvori, fom 
Maaden bvorpaa Begivenbederne fortælles, i de forffjellige Bearbejdelfer 

af disfe Sager, der have vedligeholdt fig til vor FTid, at det forbaandene 

værende Stof maa have været bøjlt ufiffert og fvævende Da etfteds en 

Thorgils Snorresſon anføres fom Kilde, der med Fillæg at han havde talt 
med en Datter af Steigar-Ihore$ Søn Gutborm, fremgaar beraf, at den 

førfte Bearbejdelfe maa have fundet Sted i det mindfte to, om ikke tre Genez 

rationer efter De Begivenbeder, der optegnedes, thi Guthorm var en Svi- 

gerfader af Kong Eyſtein, og Thorgils maa faaledes have levet paa og 

rimeligviis efter Sigurd Jorfalafarers Tid 3). Hvor vidt Are frote har ef: 

1) Se herom ovenfor, S. 224. Denne FIslænding, der vidfte at fortælle faa 

mange GSagaer, bed ifølge Morkfinffinna Ihorftein frode. Han paaberaabes 

fom Autoritet ved Beretningen om St. Olafs og Kong Olaf fvenffes Sam: 

menÉomft i Olaf den helliges Gaga Gap. 89, Snorre Gap. 97, jvfr. 

ovenfor I. 2 S 571, og fandfynligviis har han da blandt fine mange Sa- 

gaer ifær kunnet fortælle flere Stumper om Olaf den hellige, navnlig de 

ypperlige Beretninger om JForhandlingerne med Sverige, fom Snorre fuld= 

ftændigt har opbevaret. For øvrigt har vel hans Forraad ifær beftaaet af 

islandføe Slægtfagaer og Wventyr. : 

2) Hos Gnorre, der udelader alle disfe Stumper, fvinder derfor Haralds Saga 

betydeligt ind. En Deel af hans Gaga fynes at være formet af en egen 

Saga om Haakon Jarle Wt, fornemmelig Einar Thambarſtelve og Haakon 

Qvarsføn. 

3) Om Thorgils fe ovenfor S. 130. Den Jhorgilé GSnorresføn, der omtales 

i GSturlungafaga ved 1160—70, hvor der handles om Stridighederne mellem 

Hvamm : Sturla og Einar Thorgilsføn, fr ovenfor S. 959, Eunde vel til 

Nød for Jidens Skyld være den famme fom hiin, men da han omtales fom 

en yngre Mand, og temmelig ubekjendt, medens berimod hiin Thorgils's egent: 

” 
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terladt fig Optegnelfer om Magnus og Harald, er uvift; for Tidens Skyld 

er Det ej umuligt, Da ban førft døde 1148; imidlertid ffulde man dog 

neppe formode det, Da man nu i faa Fald vilde have haft noget mere end 

fun et Par Blade om Olaf Kyrres 2Gaarige, for Norges indre UDdvik 

fing faa vigtige Negjeringstid. Det er tydeligt nok, at der om Denne 

Konge ej har erifteret en enefte Saga, og at de fenere Bearbejdere blot 

have boldt fig til, hvad de tildels endnu funde fre for fine Øjne, nemlig 

hans Bygningsarbejder, og De paa hans Tid indførte nye Skifte i Hufenes 
Indretning faavel føm Hofholdningen, hvortil et Par ubetydelige Saqn føj- 

edes. Heller iffe om Magnus Barfod fan der hate været nogen famtidig, 

fuldftændig Saga, men alene, ſom fædvanligt, loſe Smaaftumper, fiden det 

var den, der fenere hen aller førit fammenfnyttede Disfe, muligt, aldeles 

at fammenblande Kongens førfte VBefterhavstog 1093—94 med det an- 
Det, oggjøre eet af dem begge, faaledes fom Det ovenfor er viiſt 1). Sig— 

urd Forfalafarers fanfaldte Saga beftaar aabenbart af to eller tre fenere 

fammenføjede, øprindelig indbyrdes uafhængige Fortællinger, nemlig om 

Hans Korstog, om Søysmaalet mod Sigurd Ranesføn, og om Sigurds 

Gindsfygdom i hans fidfte Dage; hertil er føjet nogle fparfomme Efter— 

retninger, fom endnu Å Midten af Aarhundredet maatte være i Mands 

Minde, f. Gr. om Magnus blindes Fødfel, om Kongehelle8 Forſtjonnelſe, 

Togt til Smaaland, Anefdoter om Harald Gille, m. m.*). Men om alle 
De vigtige Begivenheder, der for øvrigt foregik under Sigurd og hans Brø- 

dreg Negjering, fom Tiendens Fndførelfe og VBiffopftolenes Oprettelfe, 

faavel fom de viſtnok temmelig hyppige Fejder mellem Lendermændene, paa 

hvilken en anden Saga (Orfn. Saga) fun giver o8 en enfelt Prøve i 

Fortællingen om Kafe Kolsføn og Fon Petersføn ?) — om alt dette, der 

funde have givet Stof til en vidløftig og underholdende Saga, nævner den 

faafaldte Sigurd Saga ikke et Ord. Førft fra Magnus blindes og Har- 

alds FIronbeftigelfe af merfer man, at Det opbevarede Sagaſtof grunder 

fig paa famtidige, omftændeligere Optegnelfer, Der føge at følge og gjen- 

give Begivenhederne Aar for Aar, og Materialet for Hiftorieffriveren bli- 

. lige Manddomstid fynes at falde ved 1130, og felve Navnet er heel almin- 

deligt, maa man dog wel heller antage ham for en anden Perfon, 

1) Se ovenfor S. 472, 475, 477, 478. 

2) Af disfe Anekdoter fremgaar det ifær, at Optegnelfen er ſteet forholdsviis 

fildbigt, da der allerede om en og famme Vegivenhed havde bannet fig for- 

ſtjellige Melationer, thi det er ovenfor viift, hvorledes Hiftorierne om Mag: 

nus blindes og Harald Gilles Beddeløb, faa vel fom om Kong Sigurds Kap- 

foømning fortælles, ifær den fidfte, langt anderledes af Snorre end i de ov— 
- rige Kongefagaer. Se ovenfor S. 707—711. 

3) Se ovenfor S. 689—602. 
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ver ftrar righofdigere, ligefom Fortællingen felv mere underholdende. De 
fenere Sagabearbejdere have opbevaret og Navnet paa den Mand, der har 

den Fortjenefte at have gjort Begyndelfen med den famtidige Optegnelfe af 

Begivenbederne i Morge. Det var Erik Dddsføn, om hvem det heder: 
Erik fførev den Bog, der er kaldet „Hryggjarſtykke ')." I denne Bog for 

tælles der om Harald Gille og hans Sønner, og om Sigurd Slrmbedjakn, 

og aft om deres Død *). Erik var en forftandig Mand, og oppholdt fig 

paa den Tid lange Stunder i Norge. Nogle Beretninger optegnede han 

efter hvad Haafon Mage, Lendermand hos Haraldsfonnerne, fortalte ham; 

Haafon og hans Gønner deeltoge nemlig i alle disfe Iuiftigheder og 

Naadflagninger; — end nævner han ogfaa flere forftandige Mænd, og faar 

danne, der ſkaffede ham Oplysninger; en Deel førev han ogfan efter hvad 

han felv børte og faa 3). Man fynes heraf at maatte flutte, at Erik 

Oddsføn var en Jélænding *). Hans VBerf gif neppe kængere end til Si- 

gurd Slembedjakns Død, thi der bemerfer man tydeligt en Stands og et 

Spring I Fortællingen 5), Verket felv ev nu iffe fænger forbaanden i Ori— 

1) Saaledes Faldtes et Slags Fugl; fe den avrnamagn. Udg. af Snorre, Edda og 
— Skaalda II. 488, man gav oftere Bøger Navne efter Fugle, nemlig med Henſyn 

: til Pennen, hvormed de vare førevne, ſaaledes: „Graagaas“, „Graafugl“. 

Dette om deres Død Éunde gaa paa Haraldsfønnerne felv, men efter hvad der 

nedenfor anføres bliver det dog vift, at her fun Sigurd Slembedjakns og 

Magnus blindes Død er meent. 

Inge Haraldéføns Saga Gap. 12, Snorre Gap. 11. 

2) Hertil fan alene Udtrykfet „han opholdt fig lange Stunder i Norge" figte. 

Merkes maa det imidlertid, at Morfinffinna, den ældfte Samling, ikke har 

dette Jillæg, og at i alle Fald enten han felv ved fit lange Ophold i Norge 

maa bave tilegnet fig den norføe Udtryfsmaade, eller og Nedffriveren af den 

Text, Morkfinffinnas aabenbart islandføe Skriver fulgte, maa have været 
norff, da blandt andet Ugedagenes Benævnelfe paa den norſke (d. e. gamle), 

ej fom hos GSnorre og I de ſtorre Sogafamlinger, paa den islandføe, af 

Biffop Jon indførte Maade (fe ovenfor Side 637) øjenfynligt røber norff 

Opfindelſe. Noget tidligere end oven anførte Sted (Cap. 8, Snorre Gap. 7) 

ftaar ber, at Grit aller førft optegnede Beretningen om Sigurd Slembe: 

djakns Begravelfe, Inge Haraldsføns Gaga Gap. 13, Snorre Gap. 1 72 

5) Strar efter det nysnævnte Sted begynder nemlig det følgende 

Gigurd og Inge, havde raadet for Norge 6 Aar, 0. f. v., hvo l⸗ 

ger «en Beſtkrivelſe over Kongernes Udſeende, dendeel Beretninger om — 

og Erling Skakkes Familieforhold, uden beſtemte Tidsan i t uddrag 

af Orkneyingaſagas Fortalling om Ragnvalds og Erlinge Korstog (Gap, 

14—18, Gnorre Gap. 13—18), en Gpifode om Eyſteins K 36t0g (Cap. 

19—20), en ny Giildring af Kongerne og deres For ap | 

nedenfor 21—23, og endelig en Fort Beretning om Kardinal Nikolas (Cap. 

p 22, Snorre 23). Da førft begynder en fuldftændig Fremftilling af Begiven: 

hedevne ved Kong Sigurds Dad, hvilken Fremſtilling fortfættes i ftadig Frem⸗ 

ſtriden indtil langt ind i Magnus Erlingsſons Hiftorie. 

— 

3 
— 
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ginal, men det er al Grund til at antage, at det faa godt fom uforandret 

er optaget i en af de ældfte Samlinger af Kongefagaer, vi befidde 1). Det 

Fidsrum, Grit Oddsſon behandlede, er faaledes viſtnok iffe langt, men Ffen 

par bog nu engang brudt, og Det af ham beldigt begyndte Arbejde maatte indbyde 

til Fortfættelje. Det er og, fom man feer, blevet fortfat, eller rettere, fra 

Maret 1155 begynder en ny Saga om Inge Haraldsføn og hans Brødre, 

hvis Forfatter man vel iffe fjender, men fom Ddog bærer Praget af at 

pære nedføreven efter Øjevidners Beretning, om juſt ikke egentlig famtidigt 

— Opteqnelfen fynes nemlig at være føeet paa Maqnus Erlingsſons eller 

Kong Sverres Tid, maaffee endnu efter Dennes egen Foranftaltning — me- 

dens den påa den anden Side beller ikke fan være ſtort vngre, da man 
allerede: fra det følgende Aarhundredes førite Decennier har Haandftrifz 

ter, hvori disfe Kongeſagaer ere optagne. Da man nu bavde faaet enkelte 

Kongefagaer fuldftændigt optegnede, maatte den Tanke ligge nær, at foran= 

ftalte Samlinger, der omfattede Verre Dele af den norfte Kongehiftorie. 

Hvor tidligt disfe Samlinger indrettedes, fader fig nu vanffeligt afgjøre: 

endnu henved 1180 fynes man ej at bave baft Dem *), medens man Ddøg 

uden al Svivl havde dem i Begyndelfen af det 13vde Aarhundrede 3); imide 

fertid var Det viftnok førft Snorre Sturfasfon, der omkring 1230 bragte 

en ordentlig, fritift og dog forholdsvis fulditændig Sngabearbejdelfe iftand. 

Det lader og til, at man aller førft indffrænkede fig til at gjøre fortere Ud— 

1) Denne Samling er den faafaldte MorkFinffinna, No. 1009 fol, i det tjøben- 
havnſke ſtore Fongelige Bibliothefs ældre Haandføriftfamling, føreven, fom 

det lader, omfring 1130, og indeholdende GSagaerne fra Magnus ben gode 

indtil Sigurd Munds Død, hvor den er defekt: rimeligviis har den naaet til 

1177. At Grit Oddsføns Arbejde her in extenso er optaget, fynes at 

fremgaa deele deraf, at hvor Snorre og de yngre Sagaſamlinger nævne 

Erik Oddsføn, fom den, hvem hiin eller denne Mand fortalte en eller anden 

Begivenhed, har Mortkinffinna Fun: ,faa fagde N. N.“. Jaden taler endog 

(Fornm. Sögur VIL. 853) ftundom i førfte Perfon, figefom der og foran det hele, 

| fra Grit Oddsſon hentede Materiale, fættes følgende Forord: , Nu er at berette 

"Ga * Kong Haralds Sonner, Inge og Sigurd, ſaaledes fom det ev fortalt af 

orftandig og ffjønfom Mand, Grit Oddsſonz og er dette Fraſagn meeſt 

ke gendermanden Haafon Mages Fortalling; han fad ved og fortalte om 

disſe Vidender, Va de aller forſt optegnedes; han felv og hans Sønner vare 

i disſe Ferder og i de fleſte Trefninger, han kjendte og de Mend, fom her 

nævneg: den fom ſtrev Sagaen har og nævnt flere fandfærdige Folk fom 

fine Hjemmelsmænd". 

Nemlig da Thjodrek Munk, der førev omfring 1180, endnu Hager over Man: 

gel paa Sagaer. FN 

ved Samling, sMortinfinnas Ufferiver benyttede. : 

norffe Folks Hiſtorie. J. M. 66 
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tog *), hvorved man vandt den Fordeel, at funne lade Fortællingen-føvide 

jevnere: frem. — GSaadanne Bearbejdelſer fynes, ogfaa før Snorre Sture 

fasføns Tid, næften udelukkende at have været foretagne paa Island eller 

i det mindjfte af Jslændinger, enten i Norge eller hjemme paa deres Fædreneø, 

og den Furtjenefte tilkommer faaledes aabenbart Jslændingerne, at Have famlet, 

ordnet og fuldftændiggjort de i Norge enten mundtligt eller flriftligt ope 

bevarede Sagn-Overleverelfer om Kongerne og Deres Bedrifter. Men 
utvivlfomt ev det paa Den anden Side, at disſe Bearbejdelfer og Samlin- 

ger fornemmelig fom iftand for norſke Læferes Skyld og efter norſke Høve 

dingeré Filffyndelfe, ligefom det heller ikke ev let at fige, bvor vidt Saga- 

Bearbejderne felv forfattede VBeretningerne om ældre Begivenbeder, eller 

optoge de allerede færdige og i Omlob værende Sagaftumper, faaledes ſom 

de forefandt Dem: det fidfte er Dog det rimeligfte.  Ligefom i Norge, faaledes 

dannede Der fig ogfaa paa Færøerne og Orknoerne, fom det lader, tem- 

melig tidligt ftaaende Saqn om Høvdingerne og Deres Bedrifter. - Uf disfe 

Sagn befidde vi vel nu fun forholdsvis fidigere og ufuldkomne Samlin— 

ger, men nedffrevne have dDeupaatvivlelig, i Det mindjte enfeltviis, været alke 

rede i det 12te Aarhundrede *). Og da Gomsvifingernes Hiftorie greb 

faa meget ind i Norges, bleve ogfan De om Dem, og iſer om Slaget å 

Hjørungavaag berffende Sagn famlede og nedffrevne, endog, fom man maa 

flutte, af forffjellige, indbyrdes af binanden uafbængige Bearbejdere 9). 

Den fange Blomftrings-Tid under den fidfte Deel af Haraldsſonner⸗ 

1) For Er. det oven nævnte Ågrip, Fornm. Sögur X. B. der fanNynligviis er 
noget ældre end 1200, og i den fidfte Deel ftemmer faa nøje med Morkin- 

føinna, at man tydeligt Fan fee, at Samleren har benyttet de famme Beret- 

ninger, fom denne. Længere oppe i iden fynes han at have benyttet 

Odd Munks Olaf Tryggvesſons Gaga faa vel fom den legendariffe Olaf 

den helliges Saga, En ftørre Bearbejdelfe er den faakaldte Fagrffinna, 

egentlig ,Ættartal Noregs konunga*, fom, i ben Gtittelfe, hvori ben er 

kommen til os, er afgjort norff, og bidrørende fra den førfte Halvdeel af 

13de Aarhundrede; det er endog ej ufandfynligt, at dens egentlige Text er 

ældre, eller ligefaa gammel fom Ågrip. Den gaar til 1177, og vifer fi fig lige⸗ 

ledes nærmeft beflægtet med Mortinffinna og be øvrige Kilder, Ågrip eller 

GSamlerne omkring 1200 have fulgt. Mere herom ved næfte Tidstum. 

2) $08 Gnorre tales der allerede om „Jarlernes Gaga", fe Olaf den helliges 

Gaga Gap. 109; og den nu faafaldte Ortnepingafaga vifer fig aåbenbart 

fom en, temmelig daarlig fammenføjet, Samling af Smaaftumper. 

Den egentlige faakaldte Jomsvikingaſaga afviger nemlig faare meget fra Be— 

retningerne i Fagrftinna og hos Snorre, fe ovenfor I. 2, Side 115, flag. 
— 

For øvrigt ev det ældfte Haandfkrift, man befidder af Jomsvitingåfaga (Cod. | 

å Arnam. 291 qv.) neppe ftort yngre end 1200, og endda ſees Jomévikingafa- 

gaé Text at være benyttet ved ben norføe Bearbejdelfe af Odd Munks Berk, 

fe Udgaven af 1853, Gap. 11, jvfr. Unm. S. 84 * 
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ne8 og den førfte Deel af Magnus Erlingsſons Megjering, da Lender- 
mændene vare rige og mægtige, og førte Det egentlige Herredømme i Lan— 

Det, bar rimeligvis været Den Tid, da Norrøna-Litteraturen begyndte at 

blomſtre, og fornemmelig Kongefaqaerne optegnedes for at opbevares og 

foredrages paa Høwdingernes Gaarde. Ut Skrive og Læfefyndighed paa 

den Tid allerede var udbredt i Norge og paa Fsland, ogſaa blandt Lag— 

folfene, og at man boldt Modersmaalet i YCre uden at lade det fortrænge 

af Latinen, derom vidne de mange paa Norſk forfattede Diplomer, endog 

fra Magnus Barfod$ Sønners og Deres nærmefte Efterfolgeres Tid, der 

indtil foret Par bundrede Aar fiden endnu fandtes i Landet, ) faavel fom 

Sovafftrifterne,  bvoraf Der endnu findes Brudſtykker, der maaſkee firive 

fig fra Haradsfønnernes fidfte Dage *), bvorbos vi bave feet, at den førfte 

Sovopteqnelfe i Norge allerede fandt Sted under Magnus den gode. Paa 

Island optegnedes, fom ovenfor berettet 3), den gamle Landslov ikke før 

1117-09: 1118, men der ev al Grund til at tro, at man ftrar derefter bar 

fredet til at optegne de vigtigfte Sagaer om tidligere Begivenhbeder paa 
Den felv, der allerede længe bavde gaaet fra Mand til Mand i mundt- 

fig Overleverelfe, tfær efter at Are frode havde gjort Begyndekfen med 

fine fortrinlige VBerfer, og tillige den Samling af gamle Mythekvad, hvilken 

Sagnet tilægger Sæmund frode, var fommen iftand *). Uagtet Skalde— 

og Såga-Bæfen, fom nys bemerket, fra det 12te Aarhundrede af i det 
Hele taget havde fit Hjem paa Island, og overhoved fynes at have vær 

ret Dyrket paa Den bele Ø, tildeels endog fom en Levevej eller Erbvervskilde, 

fan man Dog fjær paavife enkelte anfeede Slagter, Der fremfor de øvrige, og fun 

fedede af reent didenſkabelig Interesfe, foflede dermed, og fom faa atfige dan— 

nede Middel: og Udgangs-Punktet for al Videnffabelighed i Landet. Blandt 

disfe Familier maa man førft og fremft nævne Sæmund frodes, eller de 

mægtige Oddaverjers Wt. Om Sæmund felv, den egentlige Grundlæg- 
ger af Den islandffe Videnftabelighed, er der allerede ovenfor talt. Paa 

fin Hovedgaard, Odde paa Sønderlandet, oprettede han en Art af Stole, 

hvor Ynglinger af de meeft anfeede Familier oplærtes i boglige Syfler, og, 

fom man maa antage, fornemmelig, eller fov en ſtor Dvel, anviftes til at 

DN Uf Negiftraturen over Urdivfagerne paa UAFerhuus Slot 1624 fres nemlig, 

at der da endnu forefandtes Breve fra Midten af det 12de Aarhundrede, 

3) Blandt Brudſtykkerne af den ældre Gulathingslov, trykte i , Norges gamle 

Love”, findes der trende (aftr. I. I11—115), fom bave tilhørt Koder, der, 

ved at udelade alle de Forandringer, fom i Hovedkoder tillægges Magnus 

(Grlingsføn) aabenbart vifer fig at have været ældre end den Lovforandring, 

fom tillægges denne Konge, med andre Ord, ældre en Rigsmødet 1164. 

3) Se ovenfor S. 635, 638, 639. 

—— ſe nermere ovenfor S. 632, 633. 
66* 
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ſyſle med og opbjelpe den begyndende fævdrelandfke, ifær biftoriffe, Litteratur. 

Denne Skole, der i en gammel Saga udtryfkelig faldes det vpperfte Ho— 

vedfæve” for VBidenffab og Litteratur I), vedligeholdtes efter Sæmundå 

Død 1133 af bans Sønner Koft og Gyjulf, der ligefom Faderen vare 

Prefter. - Blandt den fidft nævntes Diſciple var Den fiden fom Helgen 

befjendte Biſkop Thorlak Thorhallsſon i Hole, der altid fiden prifte fin 

Lærer: fom Monfter paa Fromhed og gode Sæder, og fom, uagtet fin 

ftrenge Neligionsiver og uagtet han havde fortfat fine Studier i Paris og 

Lincoln, dog ftedfe yndede Saga- og Skalde-Vaſen, en Filbøjelighed, fom 

viſtnok alene ſtyſdes hans Oppold paa Odde Hvorledes Loft Sæmundaz 

føn: under et Ophold å Norge blev gift med Thora, Magnus Barfods 

Datter, og med hende havde Sønnen Jon, er ovenfor nævnt 2). Efter 

Faderens og Farbroderens Dod tiltraadte Jon, der ogfaa havde lavet fig 

optage å den gejitlige Stand fom Diafon, fin Fædrenegaard, og vedligeholdt 

fremdeles Skolen; han anfanes for den lærdefte, vifefte og rigeſte Mand 

paa Øen, navnlig ſkal bans VBogfamling, Ver allerede var grundlagt af 

Sæmund, men fiden viftnok ftadigt forøget ved de Bøger, der nødvendig- 

viis maa have været afftrevne paa Gaarden felv, have været meget for 

for de Iivder 3). At han opfoftrede Den berømte Snorre Srurlasføn, 

fom her vimeligviis indfugede den Kjærlighed til fædrefandff Litteratur, ifær 

Skalde- og Saga-Vaſen, der fiden bragte ham, fljønt verdslig Hovding, 
til at forfatte fine berlige og for Norges Hiftorie uundværlige Verker, vil 
i det folgende blive omtalt. En anden, ved videnffabelig FJver udmerfet 

Familie var den før omtalte haukadalſke *), bvis litterære Iver egentlig ned— 

arvedes fra Den vpperlige, vftere omtalte Hall paa Hanfadal, Are frodes 

Fofterfader og Bejleder i dans biftorifte Underføgelfer. Hall opfoſtrede 

ogſaa Feit, Biftop Isleifs Søn, der efter ham fit: Hautadal, blev Preft, 

og ligeledes oprettede en Urt af Stole, idet han antog mange anfrede 

Yngtinger til Oplærelfe, bvoriblandt de forben omtalte Thoörlak Rune 
ulfåføn og Bjørn Gilsføn, der begge bleve Biftopper. Teits Søn 

var. Preften Hall den yngre i Haufadal, der, fom oven anført, efter 

Biffop Magnus's Død blev valgt til Biftop i Skaalholt, men døde uden» 

lands, førend han havde modtaget Indvielfen. Han forftod, beder Det, faa. 

mange Sprog, at han paa fin Nejfe til Rom overalt uden Tolk funde 

1) Nemlig i den endnu utrykte St. Thorlaks Saga, citeret i ,/ Grønlands hi- 

ftorife Mindesmerker I. S, 23, Not, 

2) Om Jon fe ovenfor GS. 559, 933. 

3) Om alt dette, fre ifær Finn Jonsføns islandføe Kirtebiftorie, Periode I. Sect J 

J. S. 190 fgg., hvor Oldſtkrifternes Beretninger fuldftændigt eve ſamlede. — 

4) Se ovenfor S. 958. 
a 
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tale med de indfedde. Om Halls Søn Gisfur, der opfoſtredes af Biſkop 

Thorlak og var berømt for fin ftore Lærdom, er Det allerede ovenfor talt 

(S. 958.) Han rejfte vfte udenlands, og føal for fin Lærdom endog i 

Rom have nydt megen Hæder. Sine Nejfer beftrev han i et Desværre 

nu tabt Skrift, Flos peregrinationis; men at han og flod i Ny for 

fin Kundftab i Fædrelandsbiftorie, fer8 Veraf at Gunnlaug Munk fendte 

ham fin Bearbejvdelfe af Olaf Tryggvesføns Hiftorie til Gjennemfyn og 

Rettelfe 1). - Det var ogſaa i fig felv vimeligt, at Gisfur, felv en ivrig 

Videnſkabsmand og dertil Arving af Hall den ældres verdslige Efterla— 

denffaber, ogfaa gjennem Overleverelfer eller Optegnelfer havde arvet den 

Stat af biftorift Biden, hans Farfaders Adoptivfader i faa vigeligt Maal 

befad. 

Foruden den biltoriffe Litteratur trivedes ogſaa, og det, fom det lader 

til, å fuldt Maal, den: religioſe i begge Lande, dog vafaa af Denne meeſt 

den biftorifte Side, nemlig Helgenbiftorie= og Legende-Litteraturen. Vi have 

i Det mindfte endnu iffe faa Brudjtyffer af flige Helgen-Sagaer, hvori= 

blandt flere med faa alterdomsagtigt Sprog og Netffrivning, at De neppe 

funne henføres til en yngre Tid end anden Halvdeel af det 12de Uar- 

hundrede 2). For det mefte vare de vel Overfættelfer fra Latin, hvorom 

ogfaa Sproget i dem, vi nu kjende, vidner, thi uagtet Det for evrigt er be 

handlet med megen Fribed og Lethed, fporer man dog umiskjendelig Lati- 

niteten8 FIndvirkning. Egentlig høre ogſaa de oven nævnte ældfte Bearz 
bejvdelfer af Olaf den helliges og Olaf Fryggvesføns Saga ſtrengt taget til 
Denne Art af biftoriff Litteratur. For pvrigt har man derhos Homilier eller 

Prædifener fra biin Tid, maaffee originale, maaſkee og for en ſtor Deel 

bearbejdede efter fatinffe Originaler 3); og den i Middelalderen meget be- 
fjendte og anfeede Elucidarium, et i Dialogform affattet Udtog af den dri- 

ftelige Sroeskære, der tillægges Erkebiffop Anshelm, maa efter et af De vp- 

bevarede Haandſkrifters Mlde at dømme, være blevet overfat paa Norſk 

allerede før det 12te Aarhundredes Midte*). Da det overhoved fornem- 

1) Se JFortalen til Udgaven af Odds Girift 1853, S. VIL jvfr. Fornm. 

Sögur II, S. 173. 

3) Flere af disfe ere omtalte i Fortalen til Gislafons um frumparta islenzkrar 

tungu. Det er ved ikke faa, maaffee de flefte af dem, vanffeligt, for ej at 

fige umuligt, at beftemme, om de eve førevne af Nordmænd eller Fslændinger. 

ur En af disſe Homilier, der fynes at være original norff, nemlig den, der gjen= 

nemgaar GStavefirfernes Dele og giver enhver af dem fymboliff Betydning, 

er allerede ovenfor omtalt. Den ældfte Ufffrift af denne findes i en Koder 

(Égl, B. Stoth. No. 16), ber indeholder en heel Samling af Homilier, og fynes, 

- efter det aldevvomsagtige Præg ej at funne være yngre end omkring 1150. 

%). Beffrevet i Gislafons oven nævnte Bog, S. LXXXVIL. Ogſaa paa Gam- 
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melig maa Dave været Gejitlige, eller paa gejſtlig Viis oplærte Mænd, fom 
i den førfte Did fyflede med Litteraturen, vilde Det i fig felv ikke være be 

fynderligt, om mas i det bele faget i De ældfte Optegnelfer, endog uden- 

for den egentlige theologiſke Litteratur, fporede nogen JIndvitkning af Lati- 

nen, bvori De Skrifter, med hvilke de Daglig befjeftigede fig, vare affattede. 

Og ved nærmere Underføgelfe af Morrøna-Litteraturens aller ældfte Lep- 
ninger, Kvadene fraregnede, fporer man ogſaa umistjendeligt deels en faadan 

Indflydelſe, deels, hvor den ej merkes, en vis Ubebhjelpeligbed og Mangel paa 

Lethed i Foredraget, der vidner om, at den profaiffe Stiilfærdighed i Spro- 

get endnu var å fin Barndom. — Førit benimvd det 12te Aarbundredes 

Slutning og i Beqyndelfen af det 13de ſynes man at have overvundet alle 
Vanſkeligheder. Hvorledes ej alene islandſke, men ogſaa norſke Forfattere 

og Mærenater bidroge bertil, faa at det 13de Aarhundrede med Nette fan 

kaldes Norrøna-Litteraturens Blomftringstid, vil i det følgende blive viift: 

110. Kultur og Leveviis. 

Det ligger i Sagen8 Natur, at det norffe Folk ved fine hyppigere 

Berørelfer med Udlandet, og ved efterhaanden at tilegne fig de Fremftridt, 
der i Mabolandene gjordes i tednift og videnfkadelig Henfeende, ogſaa no- 

genfedes holdt Skridt med Naboerne å Henfeende til det fortale Liv, faa at 

Nordmændene i Opførfel og Omgangstone neppe fljelnede fig fra Nordeu— 

ropas meeft dannede Mationer. Viſtnok fan her fun nærmeft være Tale 

om de højere og mere Dannede Klasfer, ej om Den rage Masfe, men de 

færegne Forhold i Norge medførte dog, at Masfen i Sammenligning med 

de dannede Klasfer der var forholdsviis mindre talrig end i de andre 

Lande og at Overgangen mellem begge Klasfer var mindre pludfelig. Stor— 

bønderne ftode i ſocial Henſeende næften ved Siden af Lendermændene, der 

i Morge fvarede til, hvad den højere Adel var andenfteds; mellem de førre 

og mindre Haulder var der neppe i Omgangslivet fynderlig Forffjel; 

Byborgerne havde alleſammen Hauldå Net, og da endog Lejlændingerne 

regnedes å Bøndernes Tal, fan UAfftanden og Forfkjellen i Leveviis mellem 

de meeft anfeede og velhavende blandt Dem og De vingefte Stænder ej have 

været faa betydelig. Jo fængere man gif ned paa Samfundsklasſernes Trin, 

dDefto mere af den ældre Levevis vilde man vel dog ellers da, fom nu, finde 

bibehodt. Hvorledes man vogfaa i de højefte Kredfe holdt gamle Skikke 

i Agt og re, derom vidne de flere Beretninger, vi have om Begivenbe- 

meldanſk findes en Bearbejdelfe, udgiven af Brandt, Kjøbenhavn 1850, blandt 

„nordiſtke Oldſkrifter““. Originalen til Elucidartum findes i Anshelms Verker, 

Folioudgave, i Venedig II. S. 177—222, Ottavudgaven, i Pariss. 457—487. 
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der ved Harald Haardraades Hof, thi man feer deraf, at uagtet han havde 

tilbragt faa mange Aar i det overforfinede Conftantinopel, gjorde han dog 

efter fin Hjemfomft ingen Forandring i de ældgamle Hofſkikke; endnu ſad 

man i Ljorehaller med balmftrøet Jordgulb, og tømte Horn og Bæger „om 

SFfden." 2) - Men hundrede Aar fenere havde viftnok Livet ved de norfte 

Konger Hof faalede8 forandret fig, at for faa vidt man tænter fig Mu- 
figbeden af at Mogen, der havde opholdt fig hos Harald Haardraade i hans 

fidfte Dage, funde opleve Inge Haraldsføns Iid og da førft faa Hoffet 

igjen, Denne da umuligt vilde funne have gjenfjendt det, eller fundet fig til Rette, 
medens derimod Skiffene under Harald neppe vare ftort forffjellige fra; hvad 

De bare under Harald Haarfagre. Der berftede allerede 1170 temmelig nøje 

beftemte Omgangsformer og Etikette, bvilfet man af Kongefpejlets ikke frort 

fenere optegnede Megler for en vordende Hirdmands Opforfel tydeligt fan 

fee. Den Mand, heder det, ſkal baade være nem til at tage efter og for- 
ftandig, der, om han end var hver enefte Dag i tolv Maaneder inden Hir- 

den hos Kongen, ganfée ſkulde Funne tilegne fig fine og hovifte Sader. 2) 

Overhoved fægges der færdeles megen Vegt paa „Hobiſkhed“ (hæveska, fand- 

fynligviis af Det tydffe höfild) og  Kurteifi" (det gammel franfte courteysie, 

nu courloisie) bet førfte mere med Henfyn til Opførfel, det fidfte fornem- 

melig figtede til Kfædedragten, Lader og Manerer, men begge Ord, ver fra 

denne Tid af nationaliferedes i Sproget, nokſom vidnende om den Indfly— 

dDelfe, fremmed Kulturudvifling udøvede. MNiddervæfenet, der i Denne 

og den nærmelt følgende Did greb faa betydeligt ind i det europæifte Sel- 

ffabsliv, undlod heller iffe i Norge at have fine Virkninger, ſtjont det al- 

drig I fin Heelhed indførtes eller fæftede Nødder; men at de fornemſte 

Mands Sønner faa vidt muligt toge fig De franffe vg engelfte Nid- 

Dere, fom de paa Korstog eller Udenlandsrejſer Lærte at kjende, eller føm ved en 

elfer anden Lejlighed beføgte Norge, til Monſtre, ligger allerede i det felv i 

Gagaerne oftere anvendte Udtryk „Nidderſkab“ (riddaraskapr) om Indbe— 

grebet af alle ridderlige Færdigbeder, og Dette Var desuden en faa godt fom 

uundgaaelig Følge af Rejſer og Tog i fremmede Lande. - Kun bindrede Folke- 
charakteren og Landets hele Dryanifation, at Nidderværfenets fuldftændige Appa- 

rat funde overføres paa norff Bund og dets Udvikling her hjemme blive mulig. 

Men om end Kulturudviklingen fteg til et højere Svin, Omgangstonen 
blev finere, og faavel Grebet paa at gjøre fig Livet bebageligt, fom Evnen 

og Lyſten dertil blev ftorre og almindeligere, faa fynes det Dog, fom om netop 

denne forhøjede Adgang til Livsnydelſe har haft en mindre heldig Virt- 

ning paa Moraliteten i Ulmindelighed, og at denne neppe ſtod paa et faa bøjt 

2) Se ovf. om Halldor GSnorresjøn, S. 259 jvfr. S. 439. 

2) Kongefpejlet, S. 63. 
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Trin i Tidsrummets fidfte Deel, fom da den gamle Simpelhed og Jevne 

bed endnu berffede, og da Mordmændene, endog af üdenlandſke Forfattere, 

berømmes for Deres Jevnbed og Tarvelighed '. Kongen felv foregik i det 

mindfte ej med noget godt Exempel, og af hvad der fortælles om Dron- 

ning Ingerid og Kongedatteren Fru Chriſtina, ſkulde man antåge, at den 

Indflydelſe, hiin udøvede paa fine Omgivelfer, maa have været meget Daar- 

fig, og at bun i det Dele taget har udbredt en letfærdig Tone ve Hoffet *). 

En lignende Jone, feer man, berffede ved De orknoiſke Jarlers Hof pan fam- 

me 310 3). Bed Sammenfomiter, tildels og i det Daglige Liv, herſkede 

megen Umaadelighed, fornemmelig i Drik, og der holdtes neppe noget Lag, 

bvor Gjefterne ej bleve berufede. Ved Gilde-Injtitutionen føgte man vel efter 

Gvne at vette berpaa, og førge for Orden og Webarhed, men det Hjalp 

Dog ikke ftort. I det 12te Aarhundredes fidfte Tigar var der alminde- 

fige Klager over Den Drukkenſkab, der gif i Svang i Norge, fornemmelig 

i Byerne. Om Vunsberg figes der i Den oven nævnte Beretning 11904): 

„Indbyggerne af begge Kjøn udmerfe fig ved deres Gabmildhed og Rund— 

bed i at yde Almisſe; men dDet førgelige Fylderi og den hyppige Drukken— 

ftab forftyrrer Hyggen i Selftaberne, og giver endog ftundom Anledning til 

Blodsudgydelſe“ Bergen og de øvrige Stader have ikke bedre Lov. 
„J alle Niget8 Stæder uden Forfkjel; heder det, er en Hæslig Laft bleven 

berffende, nemlig overhaands Drukkenſkab, der ofte giver Anledning til Freds— 

brud, og undertiden endog bringer godmodige Folt til at began grufomme 

Forbrydelfer, idet Misgjerninger der boldes for Morftab. Det umaade- 

lige Fylderi bevirker ogfaa, at Borgere og Fremmede, opbidfede af Vinen, 
gribe til Baaben og ftimfe fammen i morderff Hu, uden engang at vogte 

fig for at fægge voldfon Haand paa Uffyldige; bvorfor man i Hint Land 

vil finde flere fordømmelige Gjerninger begagede, end i noget andet Land, 

om man faa vilde gaa til Hedningerne". Er nu end denne Skildring, der 

Dog fynes at være gjort enten af en Nordmand eller af en Udlæn- 

ding, Der havde levet fænge i Landet *), noget overdreven, og fan man 

derhos maaſkee antage, at de Borgerfrige, Ver fra 1177 af fønderflede 

Norge, fom vi i det folgende ville fre, bidroge meget til at forvide Ge— 

Se ovenfor Mag. Adams GSkildring. S. 463. 

Ingerid var, fom vi have feet, fin førfte Mand ej fynderlig tro, fr €. 723, om 

hendes øvrige Giftermaal, og hendes Forbindelfe med Jvar Sneis fr S. 804. 

Om Gbhriftina fe S. 8125 om hendes fenere Udfyævelfer vil der i det følgende 

blive talt. 

Ge navnlig om Margrete, Haafon Jarlé Datter, ovfr. S. 847, 851. 

Kirdymans og Langebeks Udgave af Danmarks Korstog. Il. cc. 

Dette fluttes af de flere Drdfprog, han anfører j norft Form, og af Ravnenes 

Strivemaade, 

å 
— 

— 

— 

4 
— 

— 
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mytterne og gjøre Boldsgjerninger hyppigere, faa funne dog ikke Sæderne 

faaledeg have forverret fig i 20 Mar, at iffe meget af Beftrivelfen ogfaa ſkulde 

pasfe paa Forholdene i 1170, figefom heller iffe De Beretninger, vi bift og 

her i Sagaerne ftøde paa om Livet ved Kongernes Hird, ved feftlige Sam- 

menfomffer, og i De ſaakaldte  Stytninger", modfige det. Men urigtigt 

er Det Dog viftnof, at beffylde Nordmændene i dette Styfke for at være faa- 

meget flemmere, end de øvrige Nordboer, eller overhoved Beboerne af Mord- 

elfer Mellem - Europa. Thi Drukkenſkabslaſten var paa den Tid alminvde- 

fig i de flefte Lande, og om Blodsudgydelfer fandt hyppigere Sted i Norge, 

Da vare de, fom vi ville fer, viftnok ikke faa meget at tilffrive Udfvævelfer, 

fom de indvortes Stridigheder, Der fpredte fig gjennem alle Folkeklasſer, og 

fplittede endog De mindfte Samfund og de enkelte Familier i indbyrdes 

fiendtlige Partier. — Hvorledes disfe Parti- Stridigheder opftod og bvor- 

ledes de ſtandſedes ved Dygtige og fraftige Konger, Dog ej uden betænte- 

lige Følger for Folfets Frelje og Tilfredshed, vil i det næfte Tidsrum 
blive fremftillede. 

— — — — 



Var 1031. 

Gbhbronologiff Megifter. 

Harald Sigurdsſon brager til Rusland 

= 1032, Goſt) Harald Sigurdsſon til Conftantinopel 
z — Harald Sigurdsſon deeltager med Nifephoros inng Lae Sotog — Sa 

racenerne 
1033—1037. Harald ſendes blandt rusfifte Gejetröppér. til Babolonien GSenland), vi fom 

mer til 2Cg9pten og Palæftina F . Å A — 

1034. (11 April) Kejſer Romanus Argyrus drabt 

- 1035. K. Sigtrygg Silkeſtegg gaar i Kloſter. Margad J— K. i Dublin 
- 1038. Georg Maniafes og Harald Sigurdsfon til Sirilien 8 A ; 

= 1041. Nordmannerne indtage Melfi i Upulien ; å 5 2 

- — (3 Sept.) Slag ved Monopolis å F å Å p - " 

- — Gag ved Ibesfalonife mod Bulgarerne > ; ; , g 

« 1046. 

(10 Decbr.) Keifer Midael Katallaftes*s Dod ; å 

Magnus d. gode fender Gefandtffab til Edward Confeéfor og * 7 Borring pÅR 

Engfands Trone . å ; a 

(April) Seifer Midael Ralafates affat og bræbt K å 

RK. Sigtrygg Silkeſteggs Dod ; 

Goſt) Kong Magnus udnærvner Sven ulfsſon til Jarl og Far aka es 3yl- 

fand at forfvare å A 

ulfhild, K. Magnus's Soſier, gift et Drtulf af Saxland 

Rafn Rutfirding i Norge 

Harald Thorkilsſon Jarl drabt ved Ordulfe Forandalmning Å 3 å 

(Octbr.) Maniafes's Fald . p ; ; 2 

(Binter) Iborftein Siduhallsſon hos Einar Thambarſtelve 

(Juul) Thorſtein hos Kongen Å * I p 

. Sven Ulfsſon gjør Opftand og antager gaenan f Danmark. å ; 

K. Magnus's Tog til Danmark, Nafn Nutfirding paa Flaaden N å 

K. Magnus indtager Jomsborg, overvinder Vikinger ved Rügen k Å 

Krig mellem Rusfer og Græfer, Harald Sigurdsſon LEE Må - Å p 

(45 Mai) St. Halvards Drab ; å Eg ; P 
(28 Sept.) Slag paa Lyrffovshede . å - ; $ p å 

(18 Derbr.) Slag ved Aaros ; : . n , 
. (Begyndelfen af Hoften) Slag ved Setdenek a å K a 

Harald Gigurdsfons Flugt fra Conftantinopel til Rusland MEN 
- Harald Jarls Sønner og Enke fordrevne fra England 3 

. Harald Sigurdsſons førfte Sammenfomft med Kong Magnus, forgjeves — 

ning om Deel i Niget å å 3 , - A 6 . 

Adalbert Erkebiſtop i Bremen ; p a 

Harald Sigurbsfon forbinder flg med Sven ulfoſon mod Magnus » 

($Hoft) Ragnvald Jarl foger Hjelp hos Kong ae mod — Jarl. ei 

ved Maudabjarg ; . , å 

(Decbr.) Ragnvald Jarls Drab å é é G 1 p 

(Vaar) Harald og Sven herje Sjæland vg Jon , Å * p é 

Kong Magnus opbyder Leding og brager til Danmark ; . 

Harald Siqurdsfon forlater Sven, drager til Norge, og lader fig pe Oplandene 

give Kongenavn k . 

(Sommer) K Magnus til Bort Forlig våg Ater, Harald Sigurddføn 

bliver Mebdfonge % 4 å 2 

(Goſt) K Magnus og Å. Garalb paa Oplandene 

Side. 
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79 
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Side. 

Aar. 1046—1047. (Haard Vinter) K. Magnus vg Å. Er å NG mellem bent 131—136. 147 

Arnor Jarleffalb bos Kongerne 

- 1047. Songerne Magnus vg Harald drage med en 'glaade tif Hanmart 

- — Fhorfinn Jarl fommer til K. Magnus, men forfader ham fiden 

— — (25 Drtbr.) Kong Magnus's Død. Sven Ulfsfon Konge i Danmark. 

Harald Sigurdsſon —— i Norge 

— Sighvat Skalds Død 

1048. Lodin og Erling fra Sole berje — Gngfant 

- — Haldor Snorresfon til Island 

= — jobftad oprettet i Oslo * ; å 

= — (Sommer) K. Haralda førfte Tog til Danmart. Slag ved Ibjolarnes 

= — Nye Bygningsanlæg i Nidaros , Å — 

1049. Sven Godwinesſon til England. Bjørn ulfsſons Drab 

— Zon irſte Biſtop paa Island 

— — K. Harald til Gaut-Elven. Heidaby peter $aralbs Fare ved Less. Å 

-= — Halldor Snorresfon til Norge ; Å . ; 
= — VBiffop Nasqaut anholdt af Adalbert å 

1049—1050. Song Anund i Sverige +. Emund flemme K. i | Sverige N 

— — Einar Thambarſtelves Drab 

— Uroligheder paa Oplandene. å ; ; 9 - ; 
= — (NPaafte) Ihorfinn Jarl i Rom Å ; . å 

1050—1051. Kong Sven egter Gunhild, Anunds Ente 

= 1051. (Sommer) Kalf Arnesfons Fald. Finn Arnesfon bdanft Jarl i Halland 

1051—1052. (Vinter) Guthorm paa Ringenes og Harald Godwinesſon hos K. Margad 

(Gadntargad) i Dublin Å Å ; å p 

1052. Slag ved Angelss. Gutborm falber Marga ; ; k A 

Biffop Rodulfs Ded i Abingdon . : Å 

(Paaſte) K. Sven bos Neifer Henrik i Mefeun 

" 

= 1053. 

Kong Haralds Tog til Vendland 

. Gigurd Jarl af Northumberland —— Macbeth, Slotlands Bønne 

Pave Lev IX dod å 

. (Pinds) Isleif Gisfursføn indoies til Hiftøv paa Seland 

Sigurd Jarl i Northumberland 4+. Toſtig Godminesfon hans Gfterfolger 
(29 Oct.) Pave Victor IN-betræfter den Hamburgffe Kirfes — 

Adalward anden Gang til Sverige - i . X 

RK. Emund den flemmes Død 

Thjodolf og Siqurd indviede af Adalbert til topper i none 

(5 Oct.) Kejſer Henrik III + ; X Å 

Sæmund frode fod Å ; Å - å k , 

- (Aug. eller Sept.) Slag ved —— Kong Macbeths Fald . 

. (17 Marts) Lulach, Skotlands Konge +. Malkolm Keanmor K. i Skotland 

Å. Harald gjør et Tog til Jylland. Slag ved Djursaa. 

Limfjorden. - - 

Murdad af Leinfter gtrereinbet Ragnvalds Sen TA Man 

Haafon Jvarsfon bejler til Ragnhild, K. Magnus's Datter, faar Afflag, og oe 

ger til Å. Sven i Danmark V 5 

Pave Nifolas 174. Honorius II og Alerander II ubvalgte til Vaver 

(9 Uug.) Slag udenfor Nis-Ya 

Haakon Jvarsfon forligt med Harald, egter 'Magnbilb, bliver Jarl 

. Qaafon Jvarsfon drager atter til K. Sven, og bliver Jarl i Halland 

(Vinter) Haafon Jvarsfon paa Oplandene . 

Thorfinn Orfno-Jarls Dad . 

Fredsflutning med Danmark 3 

1064—1065. Haralds Fride med Oplændingerne og gong Gteentil i ' Sverige 

= — Harald Godwinesſon i Nordmandie : — 

= 1065. Northumbrerne fordrive Toſtig Jarl ; Å . ; 

= 1066. (5 Jan.) Å. Edward Confesfor bob. Harald Godwinesſon Englands Konge 

— — SToftig Jarl hos Villjam af Nordmandie, Kong Sven Ulfsføn, Kong Haralt 

- Sigurdsføn . ; 

= — (Laar Å.) Harald udbyder Leding — England 

(24 April) Komet ; ; , ; 

Harald undflipper fra 

= 1064. 

Godwine Jarl + : p . p : - 

Magnus, K. Haralds Sun, fører en Flaade til de ſtotſte Farvande og Wales 

Robert Visfard udnævnt af Pave Nifolas 17 til Hertug af Apulien og Sieilien 
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Var. 1066, (Juni—Novbr.) Hedningernes Opftanb i Vendland å å p p 

-= — Magnus Haraldsføn faar Kongenavn . p ort Ane 
— (4 GSeøptbr.) K. Harald Godvinesfon afftediger fin Fraade 

— A. Harald Sigurdsſon affeiler fra Norge, fommer til Orfno, tvinger Bariente 

Paal og Erlend til at lebfage fla . 5 3 . p 

— — (10 Sept.) Ioftig Jarl bylder Harald 2 * å 4 G 

= — (20 Cept.) Slag ved Fulford % Å å Å å - 

a — (24 Sept.) Jork capitulerer g Å A * ' : 

— — (25 Geyt.) Slag ved Stanford Bro. Kong Harald Siqurdsfons Fald. 
— (238 Sept.) Hertug Billjam afſejler med fin Flaade fra Normandie, vg lander 

to Dage efter i England å å a : 

— (Oetbr.) Olaf Haraldsfon drager fra England til — 

= — (14 Ort.) Slag ved Haſtings. Kong Harald Godwinesſon + E å å 

» — (25 Decbr:) Villjam af Normandie frones til Englands Konge ; 3 

- 1067. (Sommer) Olaf Haraldsfon drager tilbage til Norge * . * A 

— — Magnus og Olaf Haraldsfønner Samfonger i Norge ; 4 % 

= — Krig med Danmark.  Trefning ved Halland E - « e ø 

— Kong Steenfil i Sverige +. Hallſteen K. i Sverige Å 5 * Å 

« 1068. Mode i Kongehelle. FJredsflutning med Danmark . P : å 6 

- — Are frode fød Å ø ; 

-= — QK. Hallfteen fordreven fra Sverige. Anund tagen til 9. Sverige, men siden forjaget 

= — Haakon rode Konge Å Gautland å S * v « a å 

=> — Opftand af Unglv-Danerne i England % Å a å . 

= 1069. (29 April) Kong Magnus død. Ølaf Gnefonge Å g P 2 

» — Danff Flaade til England. e 4 p : a ; 

» — Engelſt Gefandtffab til Norge : Å å a , é 

- 1070 Den banffe Flaade vender tilbage fra Gkaland . + N 

= (15 Aug.) Landfranf Erfebiftop + ee sitesfom i Gnsond g 

1070—1075. Kiobſtad oprettet Å Bergen a ; 

» 1071. Herevards Kamp mod Nordmannerne ; A » p $ ; 

« 1072. (16 Marts) Erkebiſtop Adalberts Dod e a v 3 å 

- — Diarmid K. af Leinfter 4. Gudrod Gigtryggsfon K. i Dublin ; . å 
= 1073. Gregorius VII Pave E A p : å é % 
- 1074. Nyt danſt Tog til England . 4 A 

- 1075, K. Gudrød Sigtryggsſon + Gudrød Meranaap (Grovan) Ki Dublin åg Man 

= — Kirkemode i London . P Å ; ; « å — 

— (2) Trinitatiskirken i Nidaros ——— 

= 1076. (28 April) K. Sven Ulfsſon + - å 3 3 A — ⸗ 

1076. Sæmund frode kommer tilbage til Jsland . å 

« 1077. Malſnechtan Lulads Son, K. af Moray, overvindes af R. Malkolm — 

1080. (17 April) K. Harald Svensſon i Danmark + et 

- 1080. K. Inge i Sverige fordreven af Blor-Syen til Vellergautiand 
« 1093. K. Inge falder Blotfyen —. - ; ; . é p 

= 1083. Gumarlide Gillebrigbes Søn i Argyll tv . P — 

1084. Mode i Kongehelle mellem Kong Olaf og —— anut —— 

« 1095. (25 Mat) Pave Gregorius VII 4 . å ; å p 

— — (17 Juli) Robert Bisfard 4 . p 8 å , 

» 1086 (10 Huli) Kong Anut Svensfon i Dater: + . Å N 

- 1086. Muirfertadj Tirdelvaghs Son, K. i Jrland å ; % 

» 1057. Gudrod Meranagh indfætter Lagmand til Statholder paa J——— 

» 1093. (22 Sept.) Kong Olaf Haraldsſons Dod . : . 

- 1093. Magnus Olafsfon vg Haafon Thoresfoftre Konger i Mynde 

— (Octbr.) &. Magnus Barfods forfte Vefterbavstog & . 
= — (3 Novbr.) K. Malkolm Keanmor i Skotland +. Donald Bane en K 

— $ Magnus underftøtter Donald Bane é . p $ 

« 1094, ag Duncan Mælfolms Søn, fordriver Donald Bane fra Skotland 

= — K. Magnus befriger og fanger Lagmand i Syberserne v Å 

— Gubrob Meranagh unbderftotter Donald O'Lodlan mod Muirtertach i grfand 

— — Muirkertach forjager Gudrod fra Dublin . å A ; ; 

— Forlig mellem Magnus og Muirfertads N Å ; Å R — 

— A. Magnus tilbage til Norge 3 DV . i k 8 
- — (Vinter) K. Magnus i Nidaros. Uenigbed mellem Kongerne . . 

1095. (Febr.) & Magnus forlader i Haft Nivaros å E - 

(Frebr.) Kong Haafoné Dod. Magnus Eneronge Å b p 
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Side. 

Aar 1095. Steigarthores Opror 482—487 
— Kong Magnus's Straffedbom over ——— 489 

— Erilk Svensføn (eiegod) K. i Danmark 534 

» — Gveinfe Steinarsſons trodſige Ferd : p P Å Å 489—496 

— — Å. Gudrød Meranagh + ; . å Å 505 

-» — Å. Duncan dræbt. Donald Bane atter gone i Sſtotlan⸗ - 509 

- 1096. Å. Magnus's Forlig med Sveinfe Steinarsfon Å ; - å 497 

- — Gil Jllugesføn til Norge. 3 Å ; . 489 
—— Å. Lagmand paa Man forfader Øen og Svd å . Å 3 506 

øl Donald Tadgs Son fra Jrland K. paa Man, nen orbiedeå a v 506 

- 1097. K. Magnus fender Jngemund fom Underfonge til Syderøerne . p E 507 

— Sngemund indebrændt : e . * 4 : 507 

— GFienden indført paa Jéfand . Å - E 3 2 429. 628 

- — (Qetbr.) Gadgar YEbdheling paafører Donald Bane 'Mrig 5 ; ; e 509 

= — Haakon Paalsfon af Orfnø til Kong Magnus + . ; p 509 

- 1098. K. Magnus's andet Vefterhavstog . ; ; - . E å 518 

- — Eadgar Whdheling K. å Skotland. . . a ; 509, 521 

« — Hugo af Chefter og Hugo af Montgomery i Nordre Wales å ; ; 516 
-. — (Juli, Uug.) Slag i Menaiftrædet. Hugo af Montgomery + > Å å 517, 518 
- — S$Fredsflutning med Skotland. Syderoerne anerkjendte font norfft Landſtab. Un- 

berhandlinger om Giftermaal mellem K Magnus og Mathilde Malkolms 

Datter å , ; t 3 p E - 522 
> 1099. Kale Sabjørnsføn + E 2 a ; a 3 - - 526 

- — (Var) K. Magnus til Orknoerne . E ; å 526 
« — Sigurd, K. Magnus's Son, efterladt fom Øernes Bibel 3 Å å 526 

» — (Sommer) K. Magnus vender tilbage til Norge. 5 6 - - 527 

== — 15 Juli. Jeruſalem erobret af Korsfarerne — å 5 å 538 

- 1100. (Baar) Krig med Gautland a å v - k o 3 530 

« — Slaßg ved Forerne ; E å — 531 

= — Å. Billjam i England 4. Genslt I Englanvs 542 

— — — Nordmandene beleirede paa Kvaldenso og rapitulere — 532. 533 

- — K. Magnus forfulgt af Gauterne ved Foxerne — ; - 533 
—— — i Kongehelle. K. Magnus egter Margrete Fredkolla AG Sverige å 535. 536 

» — Arnulf af Pembroke egter K. Muirfertads Datter Lafracot ; . 542 
- 1102. Skofte Agmundsſon og Sønner forlade Norge å 3 537, 538 

— &. Magnus's fidfie Vefterhavstog . å . 4 — 540 
— K. Magnus paa Man ; . 543 
= — SFredsflutning mellem K. Magnus vg Muirtertach. Giftermaal aftalt melfétr Kon- 

gefonnen Sigurd vg Muirkertachs Datter Biadmuin Ä 3 Å ⸗ 544 

— Sigurd Magnusſon udnavnt til Konge par Man 545 
= — K. Magnus i Dublin . re ; ; : - 517. 548 
- 1103. Skofte Ugmundsfon drager til sibberhaset o . a ; . 535 

- — 6 %ug.) Slag paa Cobhafletten i Jrland . ; Å % å ; 549 

— (24 Aug.) Slag i Ulſter. K. Magnus” Fald - - p . 551—556 
- — Gigurd Magnusfon drager med Hæren hjem til Norge. E . . 557 

- — Gypftein, Sigurd og Olaf tagne til Konger i Norge . , 5 p 560 

- — Haakon Paalsfon Jarl paa Orfngerne E A - å * * 561 

= — Usfer Erkebiſtop i Lund, for hele Norden . å ; > - . 612 

- 1105. Biffopsftol i Hole paa Island. Jon Agmundsſon Biftop Å a + 614, 623, 636 
— Kloſtret paa Nidarholm gjenoprettet Å Ö , Å ; Å 626 

1105—1106. (2) Sven Alfivesſons Paalæg ophærede . ? 3 Å å 669 

= 1107. (Hoſt) Kong Sigurd Magnusſon tiltræder fit Korstog A . . . 570 
1107—1108. (Vinter) K. Siqurd i England . Å G ; : : : 571 

= 1108. (Hoſt) K. Sigurd i Galicien —— 571 

- — Magnus Erlingsføn Jarl paa Orfnserne tilligemed Haakon Paalsfjon — Å 562 

- 1109, Nordmandene indtage en Borg i Gallicien ; . : . : 372 
— Nvrdbmændene ved Cintra og Lisfabon 8 — 573 

— Nordmændene paa Formentera, Iviza, Minorka . 375 
- — (905) K. GSiqurd i Apulien, hos Hertug Roger Burfa + - 577 
— (2) Jemteland forener fig med Norge. Skule Ioftigsføns Dod + a . 596. 603 

= 1110, (ifte Jan.) K. Sigurd giver Roger Burfa Kongenavn — ' Då . 580 

— (Auguft) K. Sigurd i Jerufalem . Å å ; : . 583 
— (19 Derbr.) Sidon erobret . : : ; : : ' . 585 
- 1111. (Febr.) Nøger Burfa + , : : : : 581 



- 1113. (2) Biljam I Biffop paa Orfne Å * 

— (2) Tienden indfort i Norge P G å å ' å s 

1113—1115. Kong Sigurd til Veitfle paa Mæren.  Jvar af Fljod ſendes til Jrland 
- 1114, (Vinter) K. Sigurd i Ibrondbjem. K. Cyftein i Sarpsborg å 
— (Sommer) Aongerne Eyftein og Sigurd i Nidaros. Sigurd Ranesfon Pr 

for Underflæb : 5 * a . 3 Å Å — 

— Tkhing paa Kevlo 

— Thing paa Tbrondenes % G Å p . 

-= — Svar af Fliod fommer hjem. å å Å i å — 

— (Vinter) Kong Sigurd i Kongehelle. Kong Eyſtein å Throndhiem — 

— Borghild Olafsbatter underkaſter fig Jærnbyrd, bortfores af K. Sigurd . 

» 1115. (16 April) Magnus Orfno-Jarl dræbt 4 p 2 på Å 3 

.— Biſtop Thorgaut af St. Undretvs + a Å Å a 

— Kongerne og Siqurd Ranesfon paa Froftathing, ntlagen mod Sigurd afvig . 

- — Gigurd Ranesfon ydmyger fig for K. Sigurd . , 3 . . 

— Maanué, Å. Sigurds og Borahilds San, fod A — Å Y 

- — (22 Decbr.) Kong Olaf Magnusſons Dod * ; å å 

- 1116. Kafe Kolsſon treffer Gilledrift Magnusfon i Grimsby . — 

- 1117. Ingeborg, Dronning Malmfrids Syſter, og rusfift geunerag g. m. anu 

Lavard i Danmarf . p E a E å v 

— Landsloven paa Island nedffreven . v * 

- 1118. Å. Philip Hallſteensſon i Sverige + 4 . X $ * 

— uUlfhild Haafonsdatter q. m. Å. na ——— 

— (28 Mai) Biffop Gisfur Söleifefon i Sfaalbolt +. Thorlak Runulféfon hans 

Gfteifolner . 7 å ; . å ; 

- — K. Firdelvad O'Connor pe Dublin p p . . 

— K Muirfertads i Jrland + , ; é å — 

1119—1120. (?) Nonnekloſtrene i Oslo og Gimso fiftebe — 

— Uroligheder paa bet islandſte Althing mellem Havlide Maarsfen og — 

Oddesſon . —— 
— ol eller Erik Aerſel g. » en Deel af Sverige . p p 
- 1121. (23 April) Biſtop Jon i Hole +. Ketil Iborfteinsfon Ha Giterfalger. ; 
— Biſtop Erik Upfe drager fra Grenland at opføge Viinland . p E 
-» — Forlig mellem Havlide Maarsfon og Thorgils Ovvesføn . , p 

- 1122. Haakon Jarl paa Orkno +. Paal og Harald, bans Sonner, efterfølge 8 p 
— (29 Uug.) Kong Gvftein Magnusſons Dev å o vå 

- 1123. Einar Goffesføn brager fra Grenland til Norge for at hente en Biſtop 

— Kong Inge Hallſteensſon i Sverige + å g å bi . 

- —- Song Sigurds Tog til Smaaland (Salmarlebingen) — Å - 

» 1124. Upril. Ulerander 7. Konge i Ekotland, +. David, hans Gfterfølger N B 

— Arnald indviet til Biffop paa Grenland —. . p å $ 

a — (11 Aug.) Stor Solformarkelfe, (bet fore Marte) * 

— Soft Samundoſon å Norge. Jon Loftéſon fød $ , 6 = 
« — Magnus Nifolasføn af Danmark valgt til Konge i Gautland —. å . 
- — (2) Song Ragnvald Anapbefde i Sverige +. : . : å 

- — Tborfinn Thorkeloſon i Dublin 4. N F. , 6 : , 

- 1125. Mong FTirbelvad erobrer Dublin ; % , p 

» — Einar Softesføn og Biftop Arnald komme til Ioland — 

— Harald Orknojarl flytter til Skotland é * 

— Sigurd Slembedjaln hos Harald Jarl. Thorkel foftees Drab . E 

- 1126. Biffopsftol paa Garte i Grønland a M » — 8 

- 1127, Connor, Tirdelvachs Son, fordreven fra Dublin — 

— (Gommer.) Sale Koloſon beſoger Tyrondbjem, og fommer i — i teniabeb 

meb Jon Petersſon E A ; P * * " 

— Naſtellirken i Songebelle indsiet 3 . 3 å : ; å 

1054 

Var 1111. Sigurd i Conftantirnopel — pe dv K v 

- — K. Stqurd i Danmart ; å ; 6 p a p 

— (Juli) &. Sigurde Hjemfomft til Norge 4 3 

— Å. Inge Steenkilsføn + . R ; , G » P — 

1112. Biſtopeſtol paa Faroerne 

— Biſtop Erik Upſe til Grønland ⸗ 

(2) fol Thorkellsſon, Biſtop i Viken. St. Hallvardékirle i Oslo grundlagt 

(2) Biffopsftol i Stavanger. Reinald iſte Biſtop. St. Swithuns Kirlke opfort 

(Juul.) Harald Orfnsjarl +. 
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618 
614 
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627—631 

643 
645 —657 
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689 
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657 
679 
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650—653 
654 
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687 

599 

635 
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639 

525 

825 

626 



Mar 1128. Kong Sigurd forfader Dronning Malmfrid og egter Cecilia 
— (Decbr.) Jon Petersſon drager imod Salmund Sigurdsſon — 

1129. (Vaar.) Jon Petersſon kommer hjem til Sogn . Å G å - 
«) — Aunut Lavard udnævnes til Ubotriterres Aonge . 4 . - Å 

» — ($Høft.) Kong Sigurd kommer til Tunsberg, og forliger Jon Petersføn med Kale 

Kolsſon famt Salmund. Kale eller Ragnvald, Jarl paa Orfng 

— Gilchriſt er Harald Gille, Magnusſon, til Norge Å 

— Harald beftaar Jarnbyrd paa Sæm, og erkjendes for Kongens Broder 

1129—30 (Binter.) Kong Sigurd f Oslo ; 3 , ; . 

2 1130. (26 Marts.) Kong Sigurd Magnusfans Do» 
- — Magnus Sigurdsſon tagen til Konge å 3 - 

-- — Dronning Margrethe Frevkolla 4 

-- — Anqus Mac Heth, Jar t Moray, falder i et Gtag sg stong Dasiv, Malloims Son 

- — 3 Detbr.) Magnus Sigurdsfon og Harald Gille Konger i Norge 
« — Habvlide Maarsfon + , Eg Ei g å ; 7 p 

2 1131. (7 Jan.) Knut Lavard fnigmyrdet — — 

— Grit Eriksſon (Emune) antager Kongenavn i natt 5 ; p 

— (Aug.) Magnus Nifolasfjon hylder Kejſer Lothar ved Slesvig 

- 1132. Song Magnus Sigurdeſon Lejler til Knut Lavards Datter Chriſtina 

— Mong Nitolas egter Dronning UFfhild fra Sverige — 

— Nong Erik Emune egter Dronning Malmfrid 

« 1133. Harald Maddadhoſon fod 6 Å G i 

a — (22 Mai.) Sæmund frode * ; p . 

— fonz Magnus Sigurdsføn egter Chrifttne af Danrtart Å n G G 

Kong Nifolas overvinder Erik Emune ved Værebro å 

Erik Emune flygter til Norge, fytges af Kong Magnus, og kø , 

Biſtop Thorlak Runulfsfon + 

Uroligheder paa Gronfand. Einar Eortesjons Drab 

1133—1131, (Vinter.) Kongerne Magnus og Harald i Nidaros 

= 1134. 

1137—38. 

= 4138. 

(Naoffe.) Magnus Nifolasfon fornyer Lenshyldingen til den tybfte gifjér 

Maälkolm Mar Heth (Biffoyp Vimund) fangen af Kong David i Skotland 

(4 Juni.) GSlag ved Fodevig. Magnus Nifvlasfon 4 . G å p 

(25 Sunt) Kong Nifolas + 

(10 Aug.) Slag paa Fyrileiv. darald Gille flygter tif Danmart 

(Hoft.) Harald Gille tilbage til Norge j — 

(24 Decbr.) Harald Gille ankommer udenfor 

. (7 Januar.) Angreb paa Bergen. Kong Magnus tagen til De 

Kong Magnus mishandlet og indfat i Holms Klvfter 

Biftop Reinald af Stavanger hærngt paa Holmen 

(Søommer.) Ragnvald Jarls Tog til Hjaltland 

Glag ved Tannffaarenes 

K. Harald Gille egter FJngerid Bacnsalbepaftet 

Grændfen beſtemt mellem Norge og Gautland ; 

(13 Decbr.) Magnus Orknojarl fom Helgen, og ſtrinlagt 

(22 Decbr.) Olaf Rolfsſon indebrændt paa Dunransby 

(Juul) Syein Brjofireips Drab . Å å 

Gigurd Slembedjafn paa Island 

. (Baar.) Ragnvald Jarlé og hans Fader gales Tog til Hjaltland og Drfnserne 

Gtilftand mellem Jarferne Ragnvald og Paal 3 : 9 c 

Paal Jarl fangen og bortført til Sfotland af Svein Asleivsſon ; 2 

(10 Wig.) Kongebelle berjet af Benterne 

Sigurd Slembedjakn til Norge 

(14 Decbr.) Kong Harald Gille —— af Sigurd Stembedjakn 

. (Januar.) Jnge og Sigurd Haraldsfønner Konger i Norge 

Sigurd Slembedjakn bortfører Maqnus blinde fra Nidarholm 

& Mai.) Erfebiffop Asſer i Lund + 

Slag ved Minne å 5 

Slag paa Arofaffogen i k 

Magnus blindes og K. Erik Giiuhes' Log til storhe. Oslo plyndret. 

(18 Sept.) K. Erik Emune dræbt . 
Gigurd Slembedjakn fratager ben danffe Olaf — Stibe i Gautelven 

Sigurd Slembedjakn i Portyria 3 Å Å Å ; A 

(Binter.) Sigurd Slembedjafn i Ualborg > 

(Sommer) Sigurd Slembedjakn og Magnus blinde til Norge: Benteins Drab 
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Aar 1138. (22 Uug.) Slag ved Northallerton . 

11385—39. 

= 1139, 

Den banfte K. Erik Lamb gjør et Tog til Gnglanb) å å 
(Binter.) Magnus blinde paa Vjarfo. Sigurd Slembebjakn i Tjelbefund * 

(Vaar.) Harald Maddadheſon Jarl paa Orfnserne under Ragnvalds Dpfigt . 

Sigurd Slembedjalkns og Magnus blindes Herjetog langs Norges Kyſter 

(12 Novbr.) Slag i Langofunbd ved Holmengraa. Magnus blindes og Sigurd 
Slembedjakns Fald 

= 1139. Kirkemode i Lund. Sigurd Biftop i Bepder * p - ; . 

= 1140. (2) Vidkunn Jonsføn + 

- 1142. (Mai) Eyſtein Haraldsſon og Magnus — oe til Berle 

- — Spoein Usleivsfon fælder Frafarf og forjager Ølve Nofta k a ; 
- — Ottar Ottarofon Herre å Dublin R , 4 5 

- 1146. (2) Ottar Birtings Drab. Agmund Dreng ——— 

— MNorbmændene i Dublin ſſagne. Ragnvald Thorkelsſon Jarl + . P » 
= 1146. (Jan.) Pave Eugenius 171 udfteber Beffjermelfesbrev for Munkeliv-Kloſter— 

- — (10 Juli) Lyfe Klofter friftet ; ; . p p p p 

— Bjørn Gilsfon Biftop i Hole * S « 
« 1147. Gigurd Mundé Søn, Haakon fød . . , a é . å 

— Hovedoens Klofter friftet . - på a å å ole 

- — (9) Bergens og Bakke Nonnetloftre fliftede K . % * Å 
- 1148. Klong Thorfteinsfon Biſtop i Staalboldt . . N É ; Å 
— (9 Novbr.) Ure frode + 5 ; . ; * — å 

- 1150. (Vaar) Jarlerne Ragnvald vg Harald brage fra Frat til Norge . » 

- — Eindride unge fommer tilbage fra Conftantinopel 3 * 

— Ragnvald Jarl m fl. tage Korſet » ; : — — 

— Hall Teitsſon, udvalgt Biſtop, . — å p . * 

- — Biftop Arnald forlaver Grønland, Jon Hnut hans Cfterfolger å — 

— ($Hoft) Jarlerne vender tilbage til Orknoerne X * * . 

« — (2) Maddadh Jarl i Uthole ++. Malkolm, K. Dunrans Son, hans Efterfølger 

- 1151. Neidar, Biffop og titulær Erkebiſtop i Nidaros + . A , . 

- — Thorgils Oddesføn + å a ; * ⸗ 

« 1152. (Febr.) Cardinal Nikolas forlader Zialien for at drage til Norge 

— (Vaar) Ragnvald Jarl drager til Norge . Å , p Å S 

— Gudrod, Å. Vitlings Son, vrager til Norge og bylder K. Jnge .. E » 

- — (GSommer) Ragnvald Jarl og Avrsfarerne drage fra Norge til Orfnserne > 

= — (20 Juli) Cardinal Nifolas fommer til Norge. a 

- — Rigs- og Kirkemode i Nidaros. Erkeſtol i Nidaros, og siftopeftel i Samar oMkettene 

Jon Byrgesſon forfte Erkebiſtop. Arnald forſt Erfebiffop i Hamar. — * 

= — (GSeyt. eller Oct.) Cardinal Nikolas forlater Norge, å å > 

1152—53. (Vinter) Aorsfarerne opholde fig paa Orknoerne. Uroligheder på A å 

= 1153. Harald Madadhsſon utnævnt til Regent i Ragnvald Jarls Fravær * . 

— SJonsfirfen i Bergen førfte Ganq nævnt P e . . Å 

- - Å. Cyftein overvinder Hifingboerne ved Leifberg . å % å > 

« — (29 Juni) Olaf Bitling, K. i Man og Soderoerne, fyigagtigt drebt. Gudrod 

bane Cfterfølger å ; p * å a $ d , 

+ — Ragnvald Jarl. og Korsfarerne fra Norge tiltræde deres Tog « P 

— K. Eyſtein drager til Orfnøerne, udpresfer Lofepenge af Harald Jarl, herjer paa 

å Skotland og England . . e . . * p på 

— (28 Juli) Pave Eugenius 1114 N å å K p 

— (20 Decbr.) Ragnvald fommer til Galicten K a . 

« 1154. (3 Jan.) Kaſtel i Galicien erobret af Ragnvald Jarl og ftordfortent g p 

« — Eindride unge forfader Korsfarerne ; y * ' 

ſ— Aqmund Dreng *. Gregorius Dagsjon træder i hove Sted . : ' 

- — (GSommer) Å. Siguro Mund i Vergen ; p 6 

— Ragnvald og Aørøfarerne angribe og adelægge en faraseniff nen veb Sar» 

binien — 

— (Uugq.) Ragnvald og Dora i Walæfina 3 ⸗ 

— (29 Septbr.) Harald Jarl afſtaar fin Deel af Orknoerne HL Griend Jarl * 

— ($Heft) Ragnvald og Korsfarerne i Jmbolum og Eonftantinopel . * å 

— (28 Nov.) Pave Unaftafius IV Velræfter Oprettelfen af ben tbrondbjemfle Er- 

feftol — 

— (8 Decbr.) Anaſtaſiu⸗ 1v Cardinal Nifolas hans Eftermand under Navn 

Hadrian IV - - . Å 

«1155 Ragnvald og Norsfarerne forlabe EN ide) Vg å brae bjem . å 
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. Mode paa Oplandene mellem K. Eyftein og K. Sigurd 

Simon Staalp og Jon, Hallfellsfønner, gifte med Døtre af K. $aralb ille 3 
Gudrod af Man K. i Dublin, men atter forbreven 

a — SSorsfarerne fomme tilbage til Norge, paa Eindride unge nær >. å . 

— — (10 Juni) K. Sigurd Mnnd dræbt 3 å Å 3 

— Grling ffatfe egter Chriftina, K. Sigurd Jorſalafarers Datter ; 

= — Harald Orfnsjarl og Erlend utige drage til Norge å p 

== — Å. Cyftein opbrænder Gregorius Dagsfons Gaard Bratsberg, Gregorius til Ber- 

gen og Tbrondhjem —. å 3 

= — (Decbr) Forlig t Kirfevaag dte Magqnvald Jarl og Griend Jar - 

« 1156. Å. Inge og Gregorius drage mod K. Cyftein.  Forlig ved Selserne Å p 

- — Donald, Søn af Malfolm Mac Het) (Vimund) fanges af K. David . 

— Harald Jarl vender tilbage til Orfnoerne . E Å y Ä 

— Ragnvald Jarls Datter Ingebjørg gift med Erik Slagbrelle 

— s Septbr.) Forlig mullem Jarlerne Ragnvald og Harald 

— (20 Decbr.) Erlend Jarl dbræbt paa Daminso å o ; Å 

» 1157. Biftop Billjam i Oslo 4 E ; 5 a ; E Å 

— Erkebiſtop Jon 4 Å å . 

(1 Juni Forlig mellem Harald Jarl og Soein Aeleivsſon 

(2 Aug.) K. Eyſtein dræbt . 

Eyſtein Erlendsſon, Å. Inges Cappellan, udnævnt til Grfebiffop ”. 
Haafon Sigurdsføn (berdebret) opftilles fom Modkonge 

. (6 Jan.) Slag mellem K. Gudrab paa Man Sumarlide af Argyll. Øie serte 

mellem Gubrod og Duggall Å 7 8 å 

Biſtop Matthæus paa Faroerne 4. Nor and Ger a 4 

Greqorius Dagsfon overvinder K. Haafons Flof i Aongehelle . ; o 

Pave Hadrian IV +. Viftor IV og Ulerander HIT valgte til Paver 3 3 

. (Vaar) Haafon Sigurdsſon tagen til Konge af Thronderne 3 å å 

Slag ved Kongehelle. K. Haafon overvunden 5 , i Å 

Å. Gubrod flagen af ESumarlide, flygter til &. Mælfolm . å 4 ⸗ 

Uenigheder mellem Hvamm-Sturla og Einar Ihorgilsfon . 2 å ; 

(Juul) &. Haafon i Throndbhjem . p ; » a ø a 

.Erkebiſtop Cyftein indviet . ; — 

Slagsmaal i Bergen mellem Gregorius og Erling fattes Forte - 3 

Å. Haafon og hans Flok i Danmark, forfulgte af K. Inge — Å å 

Halldor Brynjulfsfon dræbt ; å 

Å. Gudrod begiver fig til Norge, og bekræfles af R. åt i sengebommet + 

+ (7 Januar.) Greqorius Dagsfons Fald ved VBevjaa ; å 

(4 Febr.) Slag ved Oslo. Kong Inge Haraldsſons Jalb å 

Magnus Erlingsſon tagen til Nonge ; Å . 5 - 

Grling ſtakke, Magnus Erlingsføn, Dronning Ingerid m. fl. i Danmark s 
Grling ſtakke fejrer ved Tunsberg 
Muirfertad O'Lodlan Overfonge paa grland ⸗ 

(Mai?) Slag ved Sekken. Kong Haafon perbibreiks Fald G e 

Magnus Erlingsføn tagen til Konge paa Ørething Gå . p - 

Sigurd Marfusfoftre tagen til Konge paa Eivdfivathing , E . 

. (20 Febr.) Slag paa Ree. Sigurd Jarl 4 å ; . . 

(27 Febr) Eindride unge + — ; 3 $ Å a ao — 

Uroligheder paa Althinget. Steenkaſt-Somren 2 8 6 ; 

(29 Gept.) Sigurd Martusfoftre og Markus paa Skog henrettede ved Børgen 

Mag. Stephanus fra Rom kommer fom pavelig Legat til Norge - . 

(29 Decbr.) Erling frakte frraffer Hifingboerne 3 . - å 
(Jan.) Sumarlide af Argyll falder ved Nenfrem å å «940, 

Å. Gudrod vender tilbage til Man å , > % Å 

(Vaar) Erling flafte til Nidaros . P Å . — 

Erlings Forlig med Erfebiffoppen . å ; A . 
(Septbr.) Rigsmode i Bergen 

— Magnus Erlingsſon fronet i frp offer telybeligé Sukköisndijør 

til Erkebiſtoppen p 4 ; x Å E . E * 

Halsno Nlofter friftet å 3 p å — 

(21 Aug.) Ragnvald Jarl drabt paa ——— 

.Muirkertach OLochlan +. Ruaidhri O'Connor — paa Stian. H 
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Mar 1158, Å. Diarmit af Leinfter forbinder flg med Nidart af Pembroke 0. fl. . 
« 1169. 

» 1170, 

« 1171, 

Ridard Strongbow lander ved Materford . å 
St. Sunnivas Skriin og Viftrpsftolen flyttet af Paal Viſtop fra Sell⸗ Hif 

Gbriftfirfen i Bergen 4 

(21 Sept.) Dublin flormet af engel Avigere, ape Rognvalboſon, — 

denes Hovding flygter til Orfnoerne .. H 

(Mai) Aſtell Ragnvaltsfon fommer tilbage tl Dublin Me en for laade 
Oſtmendene overvundne, Uffell 4+ . : Å 

O'Ruarcs Ungreb paa Dublin. Svein Able ivoſon * al 3 å 

(Octbr.) K. Henrif 17 i Jrland Å G « 

JForlig mellem Hvamm-Sturla og Shorvard Työrgelvsfdn 5 : 
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11. 

Vettalandå-TEtten. 

Brynjulf Uvalde (ben gamle) 
fif Bettaland 1016. 

Halldor, levede c. 1070. (f. S. 346). 

Brynjulf Uvalde (ben yngre), 
1. 4. m. Thora, K. Magz- 2. g. m. Thora, Dtr. af 

nus Barfovs Moter. Paal Orknsjarl, f. T. 6. 

1. Sfjaldvar, K. Magnus's — 2. Halldor paa Vetteland, * 
Halvfyfter, q. m. Sigurd 1160. g. m. Sigrid 

Ranesſon. Dagsdatter. ſ. T. 12. 
— 

Nikolas. + 1176. 

Stjaldvar, 4. m. Erik 
Arnesjøn. 

12. 

Dag Gilifsføns og Lov-Berfed VEttér. 

Eilif. Los Berſe. 

Dag, g. m. Raguhild, Skofte Gyrd. 

re Date ØM Aamunde. 
Am Vatn= Borghild, q. m. Gregorius. Baugeid, Ubbe= Sigrid, q. m. Halldor Gyrid, 9 A 

rim. m. Kaare T 1161. disſe i Gimso Bronjulfsſon paa g. m. Gyrd 4 1159. 
———— — omfring 1161. Vetteland. — — 
fr. 15, Gunnar. fa 2915 Aamunde. 

1 13. 

Blindheims-Wtten. 

Jon Smjorbalte. 

Hallkell huuk. + c. 1160. Eldrid. 
g. m. Sigrid Aasulfsdatter g. m. Gutborm Aasulfsſon 

vaa Rein, paa Rein. 

Simon Skaalp. + 1166. Goit, - Ragnhild. Ingerid. Gudrun. 
q. 1155 m. Maria f» 1155 m. Margarete, fee ovenfor I. 5. 

K. Harald G. Datter. K. Harald G. Datter. 

Nifolas. +. 1162. Halltel. Ragnvald. Gregorius. 
fre S. 916. 



14. 

Gerde-Etten. p 

Erlend af Gerde, 4 1030. 

Svein. 

Svein, g. m. Ragna, Orm Jarls Datter, 

NKyrpinga-Ornt, paa Stødle. + c. 1040. 
g. m. 1. Ragnhild, g. m. 2. Ragnhild 

Datter af Skule paa Rein. Datter af Sveinfe Steinarsſon. 

1. Agmund Dreng. 4 1155. 1. Uafa g. m. 2. Erling ſtakke, Jarl. + 1179. 
Nifolag. * g. 1155 m. Chriftina, K. Sigurd Jorfalafarer Datter. 

Bjørn Bulk, Magnus f, 1156. Ragnhild. 
g. m. Margrete Arnes- N. K. 1161, 
nesbdatter, frr T. 3. 

Nikolas. 

15. 
Garvif-YCtten. 

Gare t Vif, Lendermand vaa Strin- 
den, f. S. 454. 

Gigrib, q. m. Å. Thora g. m. Adalbrikt Preft Kaare paa Auſtraat, kaldet Kongsbro— 
Magnus Barfod. eller K. Magnus Barfod. der g. m. Borghild Dagsdatter, f. No. 12. 

Olaf, N. N. Gigurd Slembedjakn, 4. 1139. Sigurd paa Dag. 
+.1115. m. Audhild Moddansdatter, Auftraat. 

fr S. 718. — — 
F — APIE Thorſtein. Jon paa Andres bøye. 
Ingegerd, q. m. Haafon lo. Auftraat, g. m. 

Tir OG vatnk Sneve et Jani Sigrid Baardabtr. af 
Haavard, Sigurd. Harald. Erik, Nein, fe T. 5. 
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Side 

v 

Nettelfer. 

24 f Roterne, Linje 5 f. 9. ſondenfor Læs „veſtenfor“ 
29t — — 11 f. n. Fortellingen læs , Fortællingens” 

55t — — sf. 1. Gaufred las „Galfred“ 

58f — — 64. 9. Gaufred Læs ,Galfred” 

Yi —"' — 44.09. Aſceli læs Aſcoli⸗ 

86 i Ferten, — 121. 0. fiundet Sted paa Læs gjeldt" 

101 i Noterne, — 4 f. n. havde fæs , baade" 

112 i Festen, — 6f. n. gangs læs ,gængfe" 

1224 — — 11 f. 0. og at han Læs „og fom om han” 

136 t Noterne, — 4 f. n. Sø lær „So“ 
155 i Noten, — 21 f. n. præterirret læs »præteriret* 

171 å Noterne, — 4 f. n. Malnabo les ,Diarmid Mac Malnabo“ 

174 i Note, — 4 f. n. Lindenborg las , Lindenbrog" 

1982 i Ferten, — 4f. n. 15 æg ,16" 

186 i — — 1 f. 9. 29 læs ,19" 

187t — — 12 f. 9. Erkeſtol læs „Erkeſtol“ 

188 i — — 97.0. Stiftsfælle læs  Krigsfælle" 

239 i Noter, — 1. n. Heveren læs „Heveren eller Trenen“ 

240 i Ferten, — 6 f. n. bedft Læs „helſt“ 

377 å Noterne, — 1 f. o. Cap. 101, Snorre Cap, 106 læs „Cap. 1. Snorre Harald Haadraa- 

bes Saga Cap. 106" 

382 i Ierten, — If. 9. funne las , unde" 

414 i Noterne, — 4 f. n. Sommeren 1068 æg , Sommeren 1069" 

4411 — — 15 f. n. Efter Omgangsdrikkelag indſtydes; , Lignende Omgangslag eller Sam- 

menſtudslag, (samburdaröl) omtales ogfan i Jemteland, fe ovenfor 

1, 2. S. 721, og man faar her nærmere Oplysning om, hvorledes 

be vare indrettede. 

4411 — — 6 f. n. og at Svirvingslagene - . . ligger las ,at flige Hvirvingslag + ++ 

ligger ogſaa“ 

450t — — 4f. n. i nogle Grplr. Broder Læs , Syfter" 

456 å Zerten, —6097f.0. les „laa paa Veftfold, ifær å Sandehered og Nefet, faa vel fom i 

Grenafylfe, førnemmelig paa Havund“ 

516 Å — — 1 f. o. iſer hos Grændfebaronerne Læs „hos Grændfebaronerne, iſar“ 

— i — — 13 f. o. Ødelæggelfer løs  Ødelæggelfer paa Øen" 

520 Ved Note (1) tilføjes: Agrip Gap. 43 faber ben anden Skytte, efter Nogles Sigende, give 

Kongen ren for Skuddet. 
523 i Texten, Linje 10 f. o.  uegentlig og” udgaar. 

— i — — 12 f. 9. hans læs , dennes” 

527 i Noten, — 10 f. n. bane Ufrejfe las ,til hans Afrejſe“ 

552 Ved Note (1) tilføjes: »Agrip figer ligefrem at Magnus var gaaet op i Landet for at bugge 

GStrandhug" 

581 i Noten, Linje 3 f. n. 106 las ,406" 

585 i Noterne, — 2 f. 0. Halldor Skotlære fæs „Halldor Skvaldre“ 

592 i Noten, — 1 f. n. QWOVÅG las » POVAS* G 
599 i Noterne, — 9 f. n. 1131 fæs ,1132" 

611 i Fertet, — 13 f. n. 1116 Læs , 1115" 

626 ti — — 12 f. n. Bauglid las „Baugeid“ 

627 i Nuterne, — 3 f. 0. Trolleborg Læs Trelleborg" 

— i — — 9f. n. Handſteine Læs „Hardſteine“ 

629 i — gnr NG f. mn. åvaxter [æg påvaxtar” 

633 i Zertert, — 8 f. n. Odd Nellsfon Læs „Odd Kollsfon' 

639 i Noterne, — 4. n. 1130 frå ,1132" 

677 i — — 14 f. o. 1137 fæs 4,1136" 



Site 739 i Testen, Linje 11 f. o. Jell⸗Soune las „Vell Sound“ 

— 811 Å — — 13 f. 0. 1150 fæs ,1155" 

— 823 i Noterne, — 1 f. n. Newbridge las „Newbury“ 

— 827 i Ferten, — 9 f. 0. næften endog las „endog“ 

— 73 i — — 104. o. iovrigt las „ivrigt“ 

— 878 i — — 9. o. 1159 eller 1160 læs ,1160 eller 1161" 
- — i Noterne, — Bf. n. sexagesimo læå ,sexagesimo Imo* 

— — i — — 2f. n. 1160 fæs „1161“ 

— 925 i Texten, — If. n. Øre læs „Ertog“ 

— — i Not. — Bf.n Øren læs „Ertogen“ 

— 932 i erten, — 7 f. n. Aars Sommer Læs , Sommer” 

— 939 t — — 5 f. 0. 28 September læd ;8 September” 

— 944i — — 14 f. n. Jarlegodbs læs , Jorbegods" * 

— — i — — 4f. n. Bevla læd „Begla“ 

— — i Not. — 3f. n. Ingebjorg las „Ingerid“ 

— 958 i — — 19 f. o. 1151 las „1115 

— 974i — — 22. o. under fæs „unden“ 

— 978 i — — 22 f. o. 240000 læs ,2400" 

Gapitlerne fra 91 (S. 894) til 101 (S. 956) have faaet et Rummer formeget. 

Gluttelig bemærkes ved Noten S. 551, 552, at Bartholomæusmesfedag 1103 virkelig faldt paa en Man- 

bag, og at Ungivelfen i Fornm. sögur faaledes er vigtig; Friltagelfen i Roten hidrerer fra em Forvexling 
af to Rakker i be benyttede Tabeller. 
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